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 شراظتناهک هنوکن امهس امهتشذگ یهتفه ثحب

 لف احمیادصوس ابودادبولطم یهجیعن - میتشادار

 هک دوب لملد نآ هب اف رصنیا. تشگ وربور نامیلخاد

 یمومع داکفا شیارگ تلعهب زیخالاسود یکی یط

 یارب وجتسچ و «یسداف مایف »یهلئسمهب (یصوصخیتحو)

 هادنیازاكي جیههن افساتم یساسا یاهلحءاد نتفای
 .دوب هدشن عقا ودیفم ید اهدشیپیاه

 تهج هک یثاهشورهب می زادن ایب هاتوک یهاگن

 مشچكيردو تشک ذاختایسراف یامنیس عضو دوبهب

 نتساک« تیحالصتداکدوجو : تفرنایمزا « ندزمهرب

 فلج یاه تمسق ندیرب؛ ددوخ ودز یاههنحص زا

 شیامن , شذدا یبو لذتبم یاهملیف فیقوت + یدمک

 یبرع صقد یاههنحص فذح , امنیسجنه طقف رد ملیف

 راکفاهاتوک یتدم ابیرقت"اهنیا یهمه هک" مونمبیم ...و

 یشومآرف هب مک مک دعب و دن ادرگ فوطعهدوعخب ارناهذاو

 تکه « امنیس» تیعضو ردیرییغت هک ] یب دشهد پس

 . ددوآ دوجوب ام

 سشهو كنهرف ترازو هک دینک هظحالمالاح

 عطقدوط هب . تساهتشا دهدهع هب یشقن هچ نایمنیادد

 حطس ندرب الاب هناخترازونیا دوصقمو فده, لو

 حداخ عیضونیا ذا و یناریا یاهملیف شیامنوهیهت

 قدافغنسح ناورداش دوبداب ساجم

 تسا و ورص «مایفترا زود داجیا
 دیاب هن افس اتم؟هن وکچیل و« تساهدوب «یسداف ملیف» ندرک

 و اه رایعماب هجوچیهب «روسناس» عوضوم هک میئوکب
 ٩ ارج دیابت رد دوجشهو كنهرف ترازو تاررقم

 هشئادا و هدنذاسدوخ هن اخت راذونیا هک لیلد نیاهب

 « تسا یناهج سایقمو عطسردو یرده یراثآ هدنهد

 دریگب تسدهب روسن اسیچیق دناوتیمهنوچ

 دروم رد یتح هکنیاامک ) ؟دتفایب اهملیف ناجهبو

 ه-تسناوعن - «واگ»ملیف الثم - .نین شدوختالوصحم

 هاب اب

 یسل اع فده میدک یمروصت هک تسنیا (دروگب یمیمصت

 س هدوب هشيمه هک روطنامه - رتهو كنهرف ترازو

 دد و تسا تکلمم یرنهو یگد»رفتیعضو در شید

 یشقندناوتیمن ,لکش نیاهب روسناس یهللسم تقیقح

 مزال , لصانیا یور .دشاب هتشاد فدهنیا یارچارد

 رویغن و دوبهب حرط یلعف ریطخ تیمقوم رد هک تسا

 شدوخهب صوصحم تدازوهب «یسدافیامدیس» لکش

 صاخ یاهشورو همان رب روظنم نیاءاربو دوشهدریس

 تدا زو»یزی رهی اپ اب هک تسادیما .دوشهتف رگ نظن رد

 هک اهیامتیسات دروآ مهارف یتابجوهناوتب «ملیف

 و یلصا هارهب - دراد تفرشیپ تهج یفاکلحم

 شراتساوخ همه هک دوش نآ و دتفایب شدوخ ملاس

 . دنتسه

 و 4بداحتا یاضعا هیلک رکذت هسلج نیادد .ددرگیم

 هعیاض نیا رگید دابکی.تشاد دنهاوخ روطح .اکیدنس

 بلق میمصذا شن اداکهه رگیوو موحرمنآ هداوناخب ار مایف عیانص هیداحتا هربدمیاه تئیه فرطزا

 دد اد اکیدنس و هبداجتا تامادقا دمی وگیم تیلست سلجم یناریا ملیف نادنمرنه یاکیدنس دناریا یلم

 «هیقاثیم ویدوتسا ددعقاو نادنمرنه هاگشاب رو یدوبدای

 رازگ رب رسهظ زا دعب جنپ تعاس هامرهم مهدزن اش ادرف
 .مينکیم شیاتس داید نیا «نادنمرنه» ماقم تشاد۶ رزب

 امنیس هداتس هلجم

<< 

 »شان

 یتاداشتنا تکرش

 ۰ ناگ دنسیونیاروشریبد

 یرون زی ورپ
 ما

 نایتسلاگ - پ

 ۱لماع ریدم

 ین ۲
 یددان ریما , زا اهسکع

 ۴۸ هام رهم۱۶ هبنشداهچ
 ۶۸۲ هدامش - مهدزن اش لاس

 یثورفکت یاهب
 لاید ۰

 : دلج یور

 اویشدذآ و نبدرف
 «نیدز رصق» رد

 : دلج تشپ

 هلبمج

 «یب آی ای ه» رد

 قودنص :یتسپ سردآ

 ۲۲۰۳ یتس

 اناگدنسیون یاروش نفلت

۳۳۵۶۵ 

 روصم پاچ , زاپاچ

 ارز تک ار

 فرخ ,زا اهروارک



 یسنعی) ینالف دنا هتفگ و دن (هدیشک هناشو خاش یئهدع : حیضوت
 حیضوت . شیلطم ریز هتشاذگ «فرحرپ» لثم یگنفج مساو تسوس رت (صاخ+
 .ا رچفرح رپ اما« متسی وس رتهدنب نیاهک زی زع ناتسود تمدخ مهدیم

 هتبلا دننک ادیپ هلجم بل اطمیقاب هب هعجا رماب دنناوتیم اد ریقح مسا
 . منکيمن رکفهک, دنشاب_ شوهزیت را

 !٩ مرزادهک ومدوخ رایتخا
1۳۳ 

 یزیچ تسیترآ نالفحک یاهوربا زا لیلبو لک دوشک دد
 یو)هپهارراهچ یاهفرطرگ اهک ناشوطخ و دشکیمهشقن « میس و
 ینتسب زا رک | .تمشچ ات ودیاپمی راکیمهایس نوجهداب اتود یوشیب اتفآ
 شریش لقملایف ربمغیپ وریپهب؛ ابایهک مین زبیف رح* یتشمربکا »
 امرس دن زیرهم شاهداون اخادرف؛ ینتسب نج؛دهدیمیچهمه هزموهدن ام
 «یرویرد» ام ینتسبس تشپ؛نیکیمیچ امشتسه ولعم الصا هک
 تساممیسیودب نکا ... دنش : نوتنیتسآ یوتبوچ میدیم ؛ نیگیم
 دن وشیمهسر ر شا ایع ودهءولاقب ادرف ,تسا «شرت »نام هچوک سس لاقب
 اب هدنب رگا انایحا و دننکیم تروپو تراه مهیلک هلجمرتفدیوت
 دن راذگب مه قالپش تسنکمم ناشلب اقم متسیاب(۱) فیعض هثج نی ۱
 تسام الاح,هزم اب ميدادیمضو, مهدنترسدرد هصالخ .مشوگ خم
 هدشزیت ردقن آ < یبدرس» روسن اسیچیق .شکشمپ ؛جیهشورف ینتسب وشورف
 کل ود «نوی اقک من اخمشچیال اب میسی ونب درا نکیمن شت رضحیتحهک
 ار شمسا مدرکن تأرج) «اهملیف نیماتیو» یاهاپ الثمو تسوربا
 نالف الثمای !تسام كيخ وهنیع .تساقاچ دحزا هدایز (مسیونب
 , دتسیایم همسجهكي لثم نیب دود یولج یسدافیاهملیف هتسیت دآ
 ! یطول رتدءهب تمحردص هک «یزیخو تسچودنکب یتک رج هکن ] نودب

 متساوخ تقوره دمبهب هتفه نیاذآ متف رگ میمصت لاحرهب
 مهیدودهار هک مهدتلاوح مدوخباد همه ,مت نب یشما و مکب یئهلگ
 «ینوریا» هلجهرکید الاح تسا دقتهمریبدس بادجنوچ .دورن
 عونزا مهنآ, _میتسه یسرافملیف نابیتشپو یماحیتمی ميهديمالو ريب
 : مسی وتو دعینم ,لاحیایلع .بوخ

 یسداف یامنیس نوجزاوت تسهمولعم الصا .فرحرپ یاهآ»
 یاوخیمهک یدید ارتدوخیهف ایق و تخیر هنیآ وت الاحات؟یا وخیمیچ
 ؛نوج ول اه. نک یخ مات دصروحبنون هی ؟ یشب امنیس دراو هارتیاذا
 «... مدرکیم تاپولش مدزیم الاو «یتسین متسد ولج هک فیح

 طسوست دحزاهدایز لاذتبا تلعهب صاخمرکید یاهشحف)
 (!دشروسن اس ریب درس

 تفگ « متفگ

 غاد « غاد ,غاد بلطم كي
 زا هدانتسا اب بلطم نیا ندناوخزالبق نکیم:داهنشپ

 هدامآ اردوخروجاوروج یاهیتحاران فر یاررب فلتخمیاهین دیماشآ

 ۱!دهدن ناتتسدراک ادعب هک دینک

 یرکف هی « میدموا هار همهنیا « سهعمج بش اباپ : متفگ

 . متفگ هک هعفدهی« هشيمن : تفگ
 را راوی هتورت لی هجا

 . ميدادجرخمام « نک شلو وقباس : تفگ
 نینچمه هب هک امهدمب ات + نکباسحرتن وزرا الاح ۶ متفگ

 ۱ تغارس مایب دمواشیپ یعضو
 شخرن« مينکيم یبساک میداد مام. تدقنوبرف هشيمن : تفگ

 ۱ هنیمه

 . یسانشیمودم یتمالسان رخآ : متفگ
 هروخیم مدبنوزرا ها ,سمث میلاح اهفرح نیا : تفگ

 مرام تقو ؛ سههک نیمه . نشومتداعدب هکیدیانوا. سنجرس وت
 . میسرب نومراکب ,یثهعمج بش راذب, نیگن

 تیمقومنآ وتمهنآ « دزژمهیف حدشمذ و درکیهراصا ورای
 تسدآراچان لاحرهب. مسربلدداسب امتح متساوخیم هک یئادشتسا
 زاناسما.نم تسدفک تشاذگ ینموت هس تیلبثی مهورای , شتسد فام متشاذگو مدروآ نوریب یئابقنبسینموتجنپ هنادکیو مدرک
 ۱۱«هایس رازاب»یاهشورف یترلتخیا
 سس
 ۱ مس زا سس سکس ین اغیلمتیاهملیف كبس هب هلجم رتفد یوتندژفرح

 یشامنیس و یت افیلبت یاهملیف مضونیااب هک مدوب کف نیاوت
 ریب دسترضح اب مراد هدنب دینک ضرف لثمل | یف .هلجمرتفد یوتمهاهام هتل اودز دنهاوخ فرح«كيمتي »مرا زابو هچوک مدرم رکیدیدنچ
 «منکب یه و منکبیه» بس هب) ۰ یدروطنبا ۰ منکیم تبحص
 (۱ هیناوخب

 من زبذغاک ورو ملق من زب یهو من زب یه -نه
 الب مدشیل اخ هکید الاو مدش هتسخ هکید
 0 اقآ ننکیمراکیچ مدیموفن - ری درس

 .اقآ ترضح منکیم تیاکش -ن»

 ؛ هدنبیولج ینکیم تیاکش ری! درس
 ؟ هدنخینکیم ,یایم داوطا ادا
 الومب_هدشب مدشهتسخ هخآ تنه

 اقآ ترضح ماوخیم هکیدراک
 ناتسمز لصفیوت مهچب ماوخیم
 ناعتسدات «راوکج» نودب هرن

 ؛اقآ ترضح یشبدادلوپ یاوخیم ریب درس
 ادیپیلوپرخ نکب درکبورب
 «نوراقمیک » نوچ شادادیملیف زاس
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 -.. نوب ایبهب نزب ذودب هسو) ۱

 ۱ <۱۹» اب هلیلد هاگشیادآ نفلف میقتسم هطر ار

 ژادمب میدینش . دیناوخب ادتمسقنیا یلطممیب ؟روام۴ ۳ ۱

 نیمحازمیسنجهبذاجبمب «هلیلد» مناخ هاگشیادآ نالل

 » لثملایف .دننکیمتیذا ار«هلیلد» من اخینفلت بآ رم ِش

 شهب وداهخرن «نوتشیپ دایب داوخیم ملایع ,هلیلد ماش

 (۰.۱ ودین وءاس یا را ) نسب
 ضوع كند ,تسین اهفرحنیالها الصا هک مههلیاد ۱و

 هلیاد مسن اخراکسهب منکيمداهنشيپ .دوشيم تحاران یلک و دیک يم
 اب اد«هاگشیارآ» یاهتمیق نیمحازم عفدو یتحا ران ماد یارب |

 و دننک طبض داونیود « شهوژپ » مناخ نوچ شوسخ ی
 مه ناشیا , دنکیم مالعا اد تعاس هک « ۱۹ ۱ كابس ه

 لذاداو شابوا ات دننک نشورا رد توصطبط نفت كن زی ادس ندینشاب

 من اخراکس لومافوكفهب و ...دنیوکب راونهب دنیوگب دیه ونومهچر

 !دنشاب هقشادن ی

 ! (رسحصدد هازخرف نودب رف ۱ ۱

 سو

 سفف هزات پیکا كياب د را دمیمصت «تسدنیرز» باغجایوک

 « ثیمخدرم هدزاود » یاههیامرد دزاسیملیفو دورب «ارعص»هب

 نودیرف» یاقآ ایوگ !ثیبخدرم داهچاب هکینعی مک اتتشه یهتنم

 ذاوآ و دیوکیمرمشین امل [نابزب هکیرعاشورصامم هنباث «دازخرف

 ...یزاسملیفیرگ یسماهلمجزا دنکیم مهیرکید یاهرا؟ و دن اوخیم

 «ارحصنیحت اف» میرا ودیما و ميئوگيم كيربت ...دداد:دهءب مهیشقن

 رترید هچرهار ناشملیف و دنن ارذکب «ارحص»رد اد یشوخ یاهژور

 ۱ دین اسرب تایاپب

 ۱ !نکادیپ «رتفد» یا رب یئاج
 تسیدنچ تسام همه مارتحا دروم هک «شعار » منا

 تساجنیا بلاج , یرته یاه راک وتیل اعفیاررب دف رگ یرتفدهک

 دننیشنیمنیمتشپ مهیرگیدنادنمریه مناخ هقاتادنچ رافدرد هک

 دد صلخم ...یدصقمو ایض «یدیشد ,شفبذاود ناسبا1آ هلمجزا

 یسکو هدناسم یلاخ هکیئاجاهدت مدشهجوتم مدوب اجنآ هک یئهسلج

 یارب تسایتصیف نیاهتبلا هک تسانامتراپآ ۰۷۷۰( هو رکن بصغ

 هدقع لثمل ایفو دنشاب هتشاد یرتفد دنهاوخیم هک به لا رادعسود

 تاداهنشیپ اب هارمه دنناوتیم دارفانیا ادنراد «یلو رتفد مک»

 هسلجرد ات دن رادب لاسرا مهیراهچردشش هدش عاشهاسکع «دوخ

 ! دیلوت ریدم

 ؟ تخبشوخ هدنرب » و دوش هعسلاطم اهسکع یور هیریرحت تثیه

 قدفوقتر هب رک نادنمرته نین دان داوج رد ۶ داد وک تاععنا

 ادژادرپب یرنهرومآ

 ۱ !وداکك بسهب یعقا و لچک نسح «هتسادآ »اب یپگ أ

 ,ادمآ

 ...یچ؟ یاهمدآ نومزرس؛رود هارزا

 میوکیم ارهتسارآ

 هدوشارت سس اب تسشن و

 تسارپ اهف رحزاهک یثهمجمج و
 اهفرحزا تسینیلاخو

 شقیقر نیم غآستفرو دش در مرانک زا

 دوب لاسرا زهراکن اهک , هظحل دنچ زا دعب

 هامهب «ولوپآ» ندیسرزا دعب لاس رازه

 دوشنمهوالمب ات دش اهن شقیفر زا دعب

 باسحتروصرب شخبو میدش مهردبرض وا نم و

 ادلکل ارپیاکدو دندروآ و, دن روایب کدو میتفگ

 .. دو وجبآ هدوبن مازلاب هک

 . شاد: نزب ؛ تفگ هعسارآ

 , ایند ناکتناوید یتمالس ۰ دوب وجبآ هک أر اکدو میدزو

 دوخ یتوبکشعداتو یلاخ یاه بیج یتمالسب و

 میدادنهک ییاه «دن رفلرگهو

 نامنوغادو برد یاههدعمزا میدرک کشت و

 نون« نومذآ و
 (۱میوگیم ادرینپ) نیچزا نیتچمهو
 ... میدزو مددزو

 تسههایسو میدش «لیتاپ» یباسحات

 ارفایپ هتسرگ ناهايس نوچ

 اکدوزاام یکتسرتوا جیگ اهنآ

 هفاک بحاصزا میدرک کشت زابو

 ۱ هخآ تفگ و دادن امباکدو نیاذاشیب هک

 نیلپ اچیل اچ یتمالسب میدن ادرخآلوتچ

 یداب آ رزرصانو
 تسا هات وک اهیضب یکفحطس نوچ هک «پوژیدیم» و

 هفاک هشوگ میداتفا ات میدزردقن]

 . دوبوجبآ هک اکدوزا میدرک  کشتو
 اههلپ ثمر

 اهنابساپ

 هعرتنالک یوت

 یزاسهدن ورپ

 بشهمین نادرگلو نآوتعب

 دشدازآ هتسارآ

 ... مدن ام نمو

 . تسه هک يبحاصيب و بیرغ یایندو نم

 ۰ ملت ام نم

 .نادنژ هاهس یاههلیمو

 انادن ذزا مدرک کشت
 ۱ مدوخیدبا هناخ

 ۰.۰۳۸۵ هه هه

 ! دی.دج هرهچ«نلرفآ» رب نی رفآ ۱
 او تست سس سس سس

 ددهک یشهدب دجه رهچ نیرفآ نب نیرفآ و شوختسد اعقاو

 تساهتسب تشپ زا ارامنیس ناگ راتسنیف ذان تسدینه مل امب دورو ودب

 راک سمیدقت یتسدود اد ناشیاهل دهمههکیئ اجات هدیدزد | رهمه لقعو

 لوقب ,دهدب ناتقیفوت ادخ, تسیاهدیهدسپ و كين راک . دن اهدررک من اخ

 + فورعم
 زاب دهد تنابایب دودزبا هک زادن [هلجد ددونکیمیکین وت



 تشک زا

 یلیلدملیف ناگدنزاس تئیه

 هعفه نیا رد تسا رارق «نودجمو

 نا رهتهب ناشراک یهمتاخ زا سپ

 ۱1م ایم هک ودرماعفک .تندزک اب
 جرخ رپ ملیف یناوا یفتقداب یمساپ

 تیقفومب و دزاسیم اددوخ هزات

 .ددادیمتح دیما نآ

 لاهشرد دود

 دبیدج ملیف زا یئاه هنحص

 ین ادرگ راکب هک اویشرذآ وننیدرف
 نملیفوکملیف یارب نایلام 5

 یرادریملیف لامشرد-دوشوم هتخ ۳

 لباقروک دروظ:منیم .دشدهاوخ

 .دوشیم هتخير حرط سول اچ

 !هشن هسات 6

 شیوخ هژاتملیف یه نیاص
 كي زادعب ار« رهشبودج زایدر»»
 هدرب نیب دود یولج هات وک ی هفقو

 اهیک زات) یدوهظو نیدرف .تسا
 و «دیمارپ یایند »ملیف ودزا دمب

 رد یگیدراب («تسین دود تشهب»
 .دن اهدشرهاظ مه دانک

 نداد ۲ |

 ناسا تارا هنزمت

 «عولط» ناودعتحت نردم یملیف
 ملیف نیادد .دن راد هیهت تسدرد
 یعیاشم دیشمج , شوروخ یرحف

 افیا اریلصا یاهلر شوک رک و
 و یرادریمایف روماو دننکیم

 اسم نایسانیم او ینادرگ داک ۱

 .دهدیم ماجنا

 یکیدزا دد اههنحصنرا تهجیهجوت

 «یلداچ» شان 6

 یهسلج تكيیط شیپ یهتفه
 «یلداچ» فورعم ملیف یصوصخ
 ناگدتسیون ونادتمته زا یعمجیآررب

 هتشاذگ شیامتب كيتن الت | یامنیس رد

 نستییادفیلک هک را

 دروم رایس - هدرب راکسا نآ رد

 . تشگ عقاو نیوعدم هجوت

 تامدق» ۲ ]

 دوعسم هک تفگیم یواد

 دمآ و تفرردیسابعیلعاب یثایمیک
 «شطع»ملیفیهیهت تامدقمات تسا

 مدارف شیوخ ینادرگ راکهب اد

 كلام رصان هک تسایتبحص .دنک

 دریگب هدهعب | دتسخن شقن یعیطم
 .دشاب ینک هل اترصن رادربملیفو

 هرکاذم 0

 تاصم تسدندرد ابو

 ار« ارحص نیحت اف» شییدعب ممیف

 ...دربب نیب دودیولج,رت دوز هجره
 نیمه هب یو هک تفایربخ یوار
 هرک اذم دراو ناژویفاب روظنم
 لوالروا دوشهچن انچات هدیدرگ
 . دنک افیا ار

 توءد

 یتوعد قبط هتفهنیآ لیاوا

 لوماس لقتسمو یصخش تک شزا

 رد یتاعوبطم یهساجنایکیچاخ

 و ید روز لوتتست تنور ترا قد

 اردوخ یمیظنتیاههمانرب لوماس

 ریخ .دناسد ناراکنربخ عالطاب

 . دیناوخب ارنامیدعب یاه

 تیقفو» 9
 «یئادج» ملیف هک دوشیمهدینش

 دوخدنسپ هماع هژوسو هدیمز رطاخب
 یهجوت نایاش تیقفوماب املسم

 هک روطنامه .دشدهاوخ وریور
 «یث ادب یروپ ملیف نی ادددی رادعالطا

 اءزاب یماقمیافو یدداق جریا
 میتکندد 

 نیب دود یولج 8
 مایف هتفه نیا ذا هرخالاب

 لچو لچک نسح»یسابءیلعدیدج
 تکشابو یکنر تروصب «سیگ
 یشاب طایخو نویاتک دایصزیورپ
 یمتاحیلع .تفد نیبدود یواج
 راد ربملیفینک هل اترصن ونادرگ داک

 . دنتسهنآ

 همی

 رهش» مایف زا یمین هب كيدزن
 و دوپقداص ینادررگ راک هب «تره
 «یریصن هدیرف ,شدوخ تک شاپ
 هلادسا , راخف ,یرافغریکن هج

 سا هدس هبهت سوز یواسح
 اتتسا وکعفگ ردنینچمههب ۳

 یولج یو یارب یملیف یئایممک
 .درمب نو دود

 هدمع

 شقندد یذاب یاری دامیتوب

 لو-هاس لقتسم ملیف نیل وا هدمع

 هک ) «ادلیبش هصق»نایکیچاخ

 رییغت «مناخ یزان» هب تسون دیعب
 هب یو .دش هدیزگ رب (دهدمان

 نا ریا كرتشم لوصحمرد نینچمه

 اس «یتیمیات نار-عت زاد دنهو

 . دوبدهاوخ یزابمه نیدرف

 باصتن | 6
 تسایداقب اسهک «یشوم»یاقآ

 لاسروینوی یسناپمک یتدنیامن
 ِ ناریادد اد(نوتکتیزکل )
 رشیک دنیامن تسای رب اهیک ات

  3 متسیب نرق سک وف
 باصتنا نیا .تساهدشراک لوغشم

 .میئوک یمكي ریت هن امیمصناشیاب ار

 ینیب شب+ 8
 رثاود ملیفسراپ یویدوتسا

 (نیدل ارخف) نیک دآ تین وجابدیدج
 هویم» یکی دداد شیامن هدامآ

 و نیروش» یرکیدو تسا «عونمم

 نوچمهدوشیم ینیبشیپ .«داهرف
 زین اهملیف نیا «ناعاجش

 .دن وش هجاوم تهقف وماب

 رانلک و رفذهج 8

 سشعج»ناتسادزا دیدجیملیف

 رد یمساق ینادرگ داکب «رادلک و

 دهاوخ هتخاسملیف لاری یویدوعسا
 یا-»شقن یافیا یاربزوده .دش

 هشوو رده دوهشم ناتسادنیا لوا

 .تساهدشن هتف رگ رظن رد ی اه

 هزاتس 6

 سوریس « امیتاعوبطمراکمه
 ارشدونخ مایف نیلوا ینامرهق
 اءارسب «لیهس هراتس» هب موسوم
 ینادرگ راک تسدرد ملیف لارتج
 میرم «دامیتوب ملیفنیارد .دداد
 نیورهو شون آ «یلیل «یدنولا
 . دن رادتک رش یرافغ

 ! دیدجشوهم 08
 یههنن اوخ «نسوس»یهسک وس

 اهزور نیاهک ) ژورنلوم هداباک
 هتشگ بجوم (هدشهدیشک ویدارهب

 رد براق ملیف ۳

 . دننک هدافتسا هیلیف

 لاح رد یدیدج «شوهم» دسر

 ۱ تسا روهظ

 ینادرداک ٩
 ملسیف ینادر-؟ داکیارسب

 هیق شوم, «دن ریمیمهد اتسی | اهتخرد»

 سابع و نایکیچاخلوهاس نیب
 همان رب و هشقن اب .تساددیم نی وابش

 هک تسین دنیعب؛ لوماس دیدج
 نیو ابشیهدوع هب ادمهمنیا هیقاثیم

 است

 ؟ هعیاش 6

 هب شوک وگ تشک رب عوضوم
 .تسا هدوسبیل شایوک , ویدار

 لفاحم رد هتفه نیا , لاحرهب

 نسبتسوت دیمبدشيمهتفگ یلخاد

 ناز اپ کا
 شوک وگ هطوب رم ,یاسور, هتخادنا

 ۱ دنناشکیویدار هب اد

 رظن بلج 6
 یهتخاس «اهگ رک هرعن "ّ

 «یوا ریهتفگ قبط تراهک |تربور

 یکیمانیدوناجیهرپ هداعل | قوف میف
 صوصح و هدمآ درد داک زا

 رظن بلج نآ هژوسو ینادرک داک

 تسیپ دوعب. تسا) هدر یشاوارو

 شیامنب رگید هامکیات ملیف نیا
 . دوشهتشاذگ



 ریگن اهجواویشدذآ 8
 «نیهاش»ملیف دد یدافغ

 «عواط»دد شود وخ

 دد یدوهان و نادرف 8
 «رهشبونج زا ید رم»
 ۳ ره

 یامنهاو ۱ نآ وارد مایف

 5 زهلیفوک هلیف لوصحم-- نامل اهاقآ :ین ادرگ راکب -انیردامو نویامه

 . : یدرادربملبف لاح رد

 :تکشاسب- (پوکسامنیس)«رهشبونجذا یدرم» 8
 - نیهررسباص » یف ادرگ راکب -.گدوهظورامیت وب« اومشدذآ, نیدرف
 ؛قوثورهچودم : تک شاب «هناوبدلد» [8 مليفنیدورف لوصحم

 لوصحم - یدهتجم هیمح + ینادرک راکب - اینرهپسو شوک وک
 » تکشاب (یکند_پوکسامنیس) «نونجمیلیل» [ نوتس لهچ
 كمايس:ین ادرگ راکب-نیرفآ ویدرون امیاكمب« نامدآ « یقوثوذورهب

 - پوکسامتیس )۰ اکن ای سورع د 64 ملیفایروپ لوصحم_یمسای
 ینادرگ داکب - این هیسو نازورف«قوئو رهچون» :تکرش - ( یکند
 سصان : تو شاب « مغ یب یلع »8 هیقاثیم لوصحم_بیرقروپ اش
 8 ملیف ارییسلوص>م-یئاسک سابع:ین ادرگ راکب -نیهشو یعیطمكلم

 كيب ,یقوئوذورهب ۰ تک شاب-(یگنر)« یلاخ بیجاب این۵ دود»
 لوصحم  یزیورپورسخ»:ین ادرک راکب - یسئانبیروپ ویدرون امیا
 ؛نیدرسف » تکشاب « نادرسم هچوک» 8 ملیف انایرآ

 لوصحم - یبلطمدیعس :ینادرگ راکب - یئانب یروپو یرداق جریا
 و یرداق جریا ,نامرآ :تکشاب «اهباقع مشخ» [88 یئالطرصع
 ساسحا» [9یئالطرصع لوصحم-یرداق جریا :ینادرگ راکب- اشاتان

 و شوک وگ ,یمتسد ربا :تک شاب -(یکند,پوکس ینکت) «غاد
 تدحو :تک شاب «یگ دن ذدورس» 8 باهشویدوتسالوصحم- اشات ان
 لوصحم_زوریفسیئر,ینادرگ راکب -رامشتمکحرذآ و ینیما نیما

 «نازورف :تکشاب (یکند) «۵ریمیمیرتخد بشما» [[8یئالطرصع

 :نایمل اعیفطصم :ینادرگ راکب ایروتکیوو یدجاسخرف «داتعم

 نیدرف؛تک شاب (یکنر)«تسین هود تشهب» [8 میفا رییس لوصحم
 ملیف انیس لوصحم -یحایرلیعامسا :ین ادرگ راکب-یدوهظو نازورف
 ایثو ینالسوتم « اشک, اینرهیس روصدم تک شاب «نادایش» 8
 رهش» [08 هیقاثی» لوصحم - ینالسوتم دمحم :ینادرگ راکب -یعشهب
 یرافغ نوگن اهج و روپقداص , یریصن هدیرف , تک شاب «تره

 جوادد د [8ملیفاسراپ لوصحم - روپقداصرهچوتم : ینادرک راکب
 ملیفسراپلوصحم_یروهظورفولین« قوئو رهچوع»» تک شاب «تددق
 - یلیلو یحورلداع , یئانب یروپ : تک شاب «یداعیب لبط» 8

 :اویشدذآ ؛نیدرف«تک شاب (یگت ر-پوکس امنیس ) «نیهاش» 8

 «ددام هان » 6 ملیفلا ردجلوصحم دوعسروو لیع امسا؛یف ادرگ راکب

 -یگ دزب » یلادرگ راک هب - اداسو یرافغنیورپ ءاین رهپس:تک شاپ

 لداسع .دامیتنوب :تک شاب «لیهس هداتسد [8 مایفاسراپ لوصحم
 ملیفلاردجلوصحم -ین امرهقسوریس :ینادرک راکب -یلیلو یحور
 - دایماکو این رهیس هالیهس : تکشاب « هناخدود دانکهبلک » 8
 0 و اهانت رک

 و هفیاط «عرفعجریما هالیهس :تک شاب «اهگ رگ هرن» 8

 0 مایفارییس لوصحم -تداهک اتربود :ینادرگ راکب -یتشهب ایرث
 -یعیطمكلم صانو یئانیدوپ :یقوثوذورهب :تک شاب « رصیق»

 یاوسرد 8 ات انایرا لوصحم ۶ یتای ی ونسم داد کت
 :ین ادرگ راکب - دامنمهب و نویاتک ,قوئو رهچودم :تکشاب «قشع

 :تکرش اب «رطخریژآ» [88 هیفاثیم لوصحم - هداذ بیجندمحا
 تهدازدمصریم :ینادرگ راکب -اشرگ و رامشتمکحرذآ , یرداقجریا

 رهچودم «ناذورف :تک رشاب «خذودكل ام» یثالطرصع لوصحم

 لوصحم - ناورشریما : ینادرگ راکب - ایروتکیوونویامه ,قوئو
 یخیاشم دیشمج «نریاتک شاب «دددهدنباذرسپ» [8 ملیفا رییس
 لوصحم - یندمنیسح :ینادرگ راکب - ایروتکیو و یدجاسخرف

 نیزرفو وذدآ ءاشرگ ۰ تکشاب «قشعود نایمدد» [8 ملیفراکسا

 ؛تک شاب «بوشآ رهشد 8 یئالطرصع لوصحم -روبیربین ادرگ راک
 لوصحم_روژنودیرف :ینادرک راکب- یتشهب اشویدوهظ, نازورف
 اویشدذآ ,نیدرف «تکشاب (یکند) «نیدذرصق» [4 ملیف ارییس
 لوصحم نیدرف:ینادرگ راکب این رهپسونوی اتک ؛یمیطمکكامصان

 ورسخ و یریازج هلال :تکشاب «یهوکاباب» [8 زملیفوکسلیف
 [8 بابرا تکرش لوصحم - دوپالم دواد : ینادرگ راکب وجان
 لوصحم شون آ و نیهش .دامیتوب :تک شاب «ناطیش هاگ داب» 6
 ت اداسو قدتصم , الیهس :تک شاب «نادژدنب رمک» ( ۱ ملیفاسداپ

 و اینرهپس ؛یلضاف :تکشاب «نامک نیگن د» 8 مایفاسداپ لوصحم

 7 احن هریفه ۱

 « مناذرفدد متسد د 8 هیتاثیم لوصحم «یپسدد» 8

 كيشو نایماسح لوصحم «یب"آیاینو» 8 هدحتم هورک لوصحم

 « اوح و مدآد 8 زمایفوکملیف لوصحم ءاهبلق هزجعم» 8
 یسکات » 18 یئالطرصع لوصحم «ناهذنیث]» 88 هیقاتیم لوضحم

 نوتس لهچ لوصحم « اهلدهصق د 8 هیقاذیم لوصحم «قشع
 «ناذو رف هداتس» 5 یئالطرصع لوصحم «كان رطخ یذاب» 6

 «هانک رهش» 5 هیت اغیملوصحم«ناب وج ه داح» 6 مایف لار دجلوصحم

 [لیف اسداپلوصح» «داگذور نادرم»د 8 هیقاثیم لوصحم



 تفهنیا تقیقحرد : هداشا

 حب تشذگ یرویو زورهب اب ذود
 اجهمهیل و, دوبن زورهب هک دنچ

 اجهمه , دوبشسکع, دوب شفررح
 زود تفه مهنیا. دوباماب ذورهب
 3 2 ۳ یا یرویات
 هتشرف كي هباثمب , هدیکچورف

 مداداوتیمیمصویک اپنیاو...كاپ
 هتشذگ فالخرب هتفهنیا هک درک

 رگ |كشیب «یثهدیدن اریروپ

 دوخابیوش وربوروا ابكيدزن زا
 « تسا هتشرفكي هیبش ییوگیم

 ,هدیکچورفادخ مشچزا هک یکشا

 یلیخ هکنآیب تسایمیمصو كاپ
 .دشاب داشوس خوردزا شبیگدنز
 ,هتشذگ بوخیاهزورن آ ,اهزورنآ

 .تشذسگک ذورعهباب هک اهزورنآ

 اما, دزیمجو ماضف ردشی اههدنخ

 نکا, مسیوتب هسن اقشاعوفیط]

 ۱ مشاب هتسناوت

 یادخزا درک عورشزورهب زا

 «تشه» تعاسبشرههکشی او شل د

 زا ,دنکیم نفلت واب نی ریشصق زا

 شیت زا ,دزفرحشا هدنشک داظتنا

 بلیوتهک یزاننآ اب. شبلق یاه
 . تفگ شقشعزا هتفخ شیاه

 یوت اهتتو كس ,هنانکمغزورما

 یکن رهایسنفلت هب ودنوشن یمشق ادا

 یه ششوکب ادژورهب :یادض هک"
 . دنکیمهاگتندناسر

 ؟یرادشتسوددایز,یروپ -
 یاههلوک تشکنا كون اب

 ممهاگن .دیچار شکشا نیرولب

 مدید هک دیشک رپ شهاگن لایندب

 ...تسشن زورهب یوصتیور

 نی« هدشرپذورهب زا مدت -

 یثهتخیمآ ,شبلقدب الو یمهفیمهدش

 ... رولبورون زا

 ییاوهسفدت رد ماوخهم -

 یقاب مبوخ ذورهب دوجوزا هک
 هنوپ یتح؛ منک یئوجهف ص هدن ام

 ادایم ,مدرب نوریب قاتا زا وراه

 نام ی ی ور ساب
 .ننک سافور «اوح»

 وتشنب مدیدد زوم فرح یتقو
 اپنآ اب نیا یمک , دش دنلب همه

 دیاشء دزنوریبقاتازاو « درک

 كشا تولخ رد [تتفر, تفر

 دزیوایب ولک, كشادنبن درگ شاهدول آ

 , دنیشن «زورهب» ریوصت لب اقمو

 شی یئ اهدت زا ودشچب ار كش| سگ هزم

 هصالخ...شهودنا زا و , دیوگب

 زاهک ارشرکیپ اتدوب هتفزایوک

 یم داهب یاهربا هویناب یدیپس
 نم و..دهدوشتسه كشا همشچ رددن ام

 یتب رغ نيع» اهدتوكت, قاتا یوت

 .مدوب هدزلز داویدوردب اه
 یاهسکع زاهک یراوید ورد هب
 لاخ هک ینت وهنیع؛دوب رپ ذو رهد

 هدماین زونه .دنشاب هدرک ی

 هشوگ زا لایخ كن ر یریشهم؛دوب
 را رز ی

 ودس یاهراوسید هندبو ؛ لبم

 راگنا و دشددلب یگتسه اب 1

 . درب ورفدوخرد ارم

 یدود قاتا رد نم یگید

 هچب هک مدوب یثهریزجدد, مدوبن
 یمار «اهرتک رزب» یاهراک شیاه

 دندناوخیم «یدازآ هدورسو«دندرک

 گالواهرام ,شیاهوتسرپواهشوم و
 .دن درکیمیگ دن زمه اب همهشی اهتشپ

 هک .مدوب نم داکنا احنآ
 . دم ًایمهک دوب واومدزیم لابلاب
 شکند یئوهق تشدد ناگدیدرب

 دندرکیم یرادساپ اهناگقم هک

 یاه هنیگبآ وتو..«دزیمجومتذل

 .قشعیاههیآ شهشچ
 ۳ و او

 ؛یلاخوتیاجمرادک ردو مدوب اعنت

 شاهفسنخ درک یثهدنخ

 ییاهرباءاهبا قروزیوتدشول و
 .میدوب ناشراوسوا ونمهک

 ودقشع لک. یگیم غورد

 تکس ورعومنک نوزیوآ تومبدی
 غودد نیمزس زا وت . منووع
 نه ,ءاه یکیداتنیمزسزا «یایم

 . هغوردیکیم یچ
 ۰ درسک یتشز هدنخ ,دیدنخ

 هدشروسهروممنت

 اب ۰ شمریگب هک مدرک شالت
 « دیزرلیمهک ییاهتسداب می اهتسد

 دایف و, دوبهن احوبذمشالت یلو

 نینطزونه درک رایف ودیدنخ.درک

 .دزومكن زمشوگ وت میادص
 ۱م نره

 نیمزس.متسهاهیکیدات نومژرس

 :ورن ۰ ور سبب

 یاتهغورد « رادخاش یاهغورد
 .یتسهمانر یغوردیگ رزب هب «كرزب

 یادص . متسین یگییم هک انیا یلو

 هم ؛درک داذآ ارم یروپ یاپ
 هدش رود لایخ كن ریریش ظیاغ

 ؛نیمزرس نامهرد ذاب نمو «دوب
 .غوددزاب وغورد ,اهمدآ نامهاب

 ؛متشونیمههانشآ رب متشاد

 «یشخب دیاب ونم

 یسم یگدنز ایوروت میم

 .نیدوبن دشبوخ ؛مدرک

 ...داد مناشن ارهمان

 مداتفا

 هدزن یفرح مدیدو متفرگ هزاجا

 و یکشاوی .دوب مهوت شذب زوده

 همان دای وهکی

 مدرک و لو اد مهاگن یمشچریز

 یاربیروپ هک یثهمان . همان یور



 می این دویدشنم یا وه

 یرجزهچوما وت زا ی

 تو دد « مد رکیم ادیز ی
 « مدشیم ه رطق هرطق , ۸۵۵
 .تشکیما رمهاکن اج من ۷

 اب ددنیاتشپ رفنکی اجر اد

 سیون نامد نیرتگ رزرو

 هک هدرکح رط یتالاوئس,

 نآنبايند یربه سیف

 یاه ذغاک یوتزا, دن واو ۳

 .مدبیدوپیایوب مدت یشرآ
 :یروطنیا دهدب ی او

 ؟تسیچیتخب دب تباهن
 .یدیماان س یو

 ؟تسا مادک این دددتد 0

 دعب و: «ندوبمدآ» - گرو

 ... ندرک یقشاعبوخ

 نزمادسک یسآ دن ذدد 8

 تسامشهقالع ددوم

 هلیمج ,هلیمج تیدوب
 -.- اشایوب

 یسشهناسفا نذ مادک و 8

 0 نامرهق

 یداک اههناسفا اب - یدوپ

 . مرادن

 هچتسا وخبم ناتلد |

 ؟ دیدوب یسک

 .یدوپ«یروپ - یدوب

 ؟دیشاب هن وکچ دیها وخبم 8
 ذورهب هک روطن ]  یدوپ

 . دهاوخیم

 هعارباد یقیرسط هچ 8
 ؟دیهدیم حیجرآ ند رم

 «تسین مههاند معون ساک دو
 مریمب ذورهب زا لبق طقف منکیموژرآ

 ییاهن امر یاهمدآ زا ۱ ]

 رتشیب اد كيمادک دیاهدناوخ هک

 ؟ دیداد تسود

 دورهبهک دین ادیمس یدوب

 منم «دناوخیم دایز«وماک »زا
 ماهقالع دروم مدآ , دوط:ممه

 .تس«وسروم»

 .وماک هناکیب «وسروم»

 یگدنذ اجک دد دیلیام 8

 ؟ دینک
 شیاهمدآ هک یئاجس یدوب

 0 اکیب تیمیمصویک اپ اب

 تسیچ امش مابب 8

 ۳ سس یدوب

 اد ناشهار ودن نیگب ار یگیدکی

 . دنهفب همادا

 تر

 شکن د .دز كن زنفلت

 .داوبد جک و هنیع دش

 ِ هژورهب-

 تشادن هلصوح .تفگن یزیچ

 .نوریب تفرردزا

 یسک مدیتشرآوید فرطن ] زا

 » تفگ یم
 ...هژورهب ایب «یدوپ -

 مونشب تساوخیم ملد یلیخ
 ابی یواکجنک , دنیوکیم هچ م#

 درک مداداو «یلوضف» ميوگبشهب
 داوسید تشپو موش دنلب اجزا

 : دمآ ی مادصالاح متسیابشوکل اف

 یلیخ ؛ یبوخوت .زورهب»
 مهچرعفد ...هدش كدت تاربملد

 ؟هدیسد تتسدب

 من تا
 . مرکتشعم تزا یتسه

 بخ ؟ یچ , یبوخ یلیخوت
 ؛اهلدصاق ( هدنخ اب )۰. ..نددوآ ربخ

 . دددوآبخ مارب افوا : هرآ
 داظتنا انیا ذا یتشیب داذن ژورهب

 مسیوب تارب ردقچ هخآ .مشکب
 (هدنخاب )...مراد تتسود مر ظعنم

  هداد هدنخ .مدشمرعاش اعیک زات

 ین ودیمن ...ورب ناجزورهب بخ ؟هن
 بشادرفزاب هک ملاحشوخ ردقچ

 مزیزع بخ «مونشبوتادص منوتیم
 «, ظفاحادخ .یرادنیراک

 نفلت قوبدتمم یادصدعب و
 ؛ توکس هظحلدنچ یاربو دوب

 هک دن اسرتیمار یدوب هک یتوکس

 .دوش هدیدب آ ادابم

 ديشروخ.دوب یغادرهظزادعب
 ارچ منادیمن .درکیمیقاد شرون
 هک مدرک ساسحا هظحل كي یارب

 , هدنهد داذآیامرگو یغادنیا

 جیل مدآ نتوت هکیقرع نآ اب

 وهکی .تسین دیشروخزا تخادنیم

 نایمزا مهرستشپ هملک اتدنچنیا

 *نوریب دیر میاهبل
 امرگ مدیشدوخ هکید -

 . هرادن
 ربا هکت اتدنچدعب یثهظحل

 و «دیشروخ» تفلک و تکو هایس
 مدیمهف هسک دندرک میاق ناشتشپ

 همهتیا اب اما .مدرکیم هابتشا

 هس اهام «مرفئتم دیشروخ زا نم

 .میدرک تداعلاچهایس هب «یکیرأت

 هب كنر یروپمدید متش ن

 تشاذگ مکحمارشی اپ ؛درادن هرهچ

 .نمتیور
 ؟هدشیچ

 هک ینسمدرمذا ,دادنیباوج

 سا یلیخ وز هدایم رد

 : دیسرپ دوب هداتسرا

 تواذت

 ؟هربخهچاجنیا اقآ-
 و تخادنا الابار شی اههن اش

 : یئانتعا یب ابدعب
 ,هشاب نوتسا وخیمیچ,یچیه-

 ورودهچ..نووجهی ...یشک دوخهی
 .. هبیثهنومز

 داکنا درس بآ لطس تكي

 ۰ یدوپونمسور ددتخیر
۰ 

 ؟ام-

 ده ت

 قوسب شارخشوگ یادص

 دوخبوداد ناکتاراماهلیبموتا
 «ذاگیورتشاذگ ار شیاپ .دروآ

 رکفوت هدیرپكن داب ؛ین ابصعیلیخ

 ار شدوسخهک مدوبییاب اب لایخ و
 قفوسم دوبن مولعم هک .دوب هتشک
 لاب دیروپیادصهک -هن اپ هدش

 :دیرباد ملایخ
 دوخیچهساو هخآ ,یلفط ۳

 ؟ ننکیم یشک

 یلوء یگدنزوت بلقتوکب -
 ؟ ینودیم . داوخیم تماهش یلیخ

 هکید یکی نیا, یکییموت -
 ؟دز لمعنیابتسد یچهساو

 اییفرطن وا ای , منودیمن -

 «كيتن امور» اهیف طی ا.یفررطنیا

 نیا درومرد. هشيپ قشاعو دنتسه

 نیایشک دوخزار هک مگیدیاب اه

 یاپدد نوشرورغ هک هنیارد هتسد

 طقف ,هسومب (یدرماینذ) نترصق
 . نیمه

 ؛ دزهسقلحشی اهمشچوت كشا

 .دوب هتفرگ | رشولگ خیب ضنب
 ؟ینعیس
 ,دنک م امت ار شف حتسن | وتن

 زورکی نکا دیوکب تساوخیم

 دسوپب «وا»نت رصق یاپ ردشرورغ
 وهکی .دوشیمرآ کت ی هنحص نونچ
 و مدرک شاهبود , تفرگ مزرل
 تک

 مغریلع «میدادیتخسداک ام -

 اما« من زیهوفرحنیا مونطاب لیم

 لوقب هرآ .درک لویقدیاب ؛مراچان
 هک میداد یتخسراک «ثل اث ناوخا»
 نیابادراک نی ا.«تسیک دن ز» شمسآ

 ۱ داد تسدزادی این اهیک داس

 نیبعقاویاهنذ نآ زایروپ

 دد مس نایصع ؛تسا یمیمصو

 هتشذگ رد یروپ . تسه شدوجو
 ادرزیاههکسءدز پیت« تورگ»هب

 هک روطنآ دوخات . تخید رودب
 یگداون اخیگدن زتساوحخیم شاد
 شن ومآنیپ دددب الو؛ددک هداداارشا

 رد « درکیمدادیب «یگتسرگ»

 لدرگید «ددنخیمزورما و.زاغآ

 یک دسنز یدوسپ . تسیننآرکن

 1 و تسدشاهداون اخ یا ربیتحار
 تا می  :دوه شارپ ها مه یلد هد رک"

 .دوطنیمه هصغزا . تسیلاخ مغزا

 ؛تسول وشت روصوت هک هودنانیاو
 اعارب هکتیا

 .هدش ذورهب یب

 دیغ نفلت.

 ۰ تسی! ادجهودنا

 یهاستوک تا سم

 اهن « هدش اهنت

 .دسیرسپشت دوص زا كن
 ؟هژورهب-
 ۰ تفگن یچیه هعفدن آ نوع

 ۱ .دز نوریب قاتا زا
 داوتید یوسنآ زا ییادص

 .دروخ مشوگب
 ۱ «ههابتشا هن؟یچ ؟ول»

 قات 9 یثهظحل
 ۱ هدوب هدشات سوناف لثم. دش
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 موسنم , دیدنخیملدهت زا

 نامیولجزو ره سکع...
 ۱۳ دوب

 اد شس اچ , ارچد
 «؟ هدیشا رت

 نونجهویلیل نیا «ملیفیارب»
 «هشدنب شود و رپ هک

 هکیدالاح..هبیتیاکح بجع»
 رگیدمهس.دانک نتشاذگ و مدرم

 دوطنیمه

 ٩« نشا رتیمور
 نامسآ « یظفاحادخ عقوم

 كن رمهیروپ .دوب هتخاب وشیب ] كا ر
 دیزرطیم شعسد « اراههن وگ خرس

 ؟هدشیچ -
 مس شوم توکسز | نم «یهچیه-

 ...هنکیم مهفخهدا دیئا دجنی |هکید

 .دااوم دو

 هچوک وتمدیدهک مدمآ دوخب
 .ماهدش مک كيرات یاههچوک س

 دایهش

 هو ماوس هو سو سو سوم



 ژا و تشادنپ دیهاوخهن اقداص دحهچات ارم یاهف رحمنادیمن
 ؛مدادیم نایب مدوخساسحاو یقلتهب عجار هک یثاهف رحو نم مالک

 ابو یرکفره اب یگهدنناوخره الاحرهب یا تر یتشا درپهچ

 . دن اوخب ایم یاهف رحدن اوعیم -فل اخمهچو قفاومهچ بیتشادرب ره

 دسداش .نآ یل امت و مرشههب عجار , مدوخهب عجار تسا ی اهف رح

 یشئاهفرح مداد رفاو یگدوسآ و انغو هافررد نم دننک رکف یثهدع
 تیدوجومزاشیاتس انایحاای دنرادهظعوم هبنج هک یثاهف رح «من زیم

 ,مل احعشوخ اعقاو نونک | نم.تسین هظعوم هجوچیهب اهنیا اما .مدوخ

 هک مرادیمب ماگ و منکییم قیرطیط یریسهرد هکنازا یلاحشوخ

 لآهدیا نیا .دندرگیمنوهنهر میبلق یاههتساوخو لآ هدیاهب ایم

 و ندبیاهل ولس مامتابو هدوب محورومسچردو مبلقرد یدایزیاهلاس
 .تسا هدشنیجء من وخ

 یگا اریذتسین ندوبهفرم یورزانم یاهفرحنیا هک معفگ
 كياب تف رگیمدارق یئاهمدآ هتفگ هدودحم رد مي اههتفگ دوب یم نیدچ

 نوچ منیب یمن هدودحم نآ رد ار مدوخنماما «فعاضمو بذاک شتیب

 .ماهدوبن هدودحم نآ ردزگ ره

 ماهتسیذمدرم نیمهنایمردو ماهتساخرب مدرمنیمهنایمزا نم

 | ی منادذگیم اد میک دنز یاهلاس
 ناشتسود نم هکنانچمه , دناهتشاد متسود هک دناهدود مدرم را

 :ماهووب لگاقشژراو مارعحا تاشو رفد رفیا ربوما هتشاد
 مف تیدوجومابار هتشذگ و منکيمیکم ماهتشذگب ءک یتقو

 ,فصول ادیاز یداشورورفغكي.منکيهدورغ ساسحا ,مجنسیم مدوخ

 تسدب هداس ار هوکشاب تاظحل نيانم میوکب یئهیاریپرهذا دود

 ۱۳2 و ناو و
 اد تسکشیخلت .ماهتفرک دارق هاگترپ دیلرد اهراب , ءدمآ تعدب
 ارم یعازتناصتعكيو هثداحكي یدوب ان هظحل رد اما ماهدرک سح

 و هدوننم نکفتونه نامیا « یعازتنا یصتعنیا , هدناسزجواهب

 یثهقالع ر وظنءب .ما هتشادیگ دن زردمی اهل | هدیاهب و ی هک یدیما

 متحد تسدهمه , ماهدرک سح مدرمهبو منادنزرفو نسمعهب هک

 نیلوا هک ینامژ .دناهدروآ دوجوب ار یزورعا نیدرفو دن اهداد

 مدرکییمن رکف چیه مدرکییمیزاب ار «تایح بآ همشچ» مدوخ مایف

 تاروصتقفارد مدوبن مهدیما ان اما مسرب ناشخرد تیقفوم نیادهک

 هچن اب مههرخالاب مدوب هدرک میسرتارد تاظحل نيایعون هب میاهایورو
 مسنادیمن لاک اد مدوخ زاب ۰ مدیسر ماهتساوخ هک

 دن اهدرکن ادیپار ناشدوخ هتف ای نیوکت و یمقار لکشزونهمی اهل آ هدیاو



ِ 

 «یذا ریشدمحا» اب وگتفگ زا دمب

 اکداد ربملیسف هفلتخم لا اسم نوما ریپ

 ثحب نا هک مد اتفا رکفنی | 4ب ؛نآ ریارد

 داد ربملایف میشوکب و میهد همادا اد

 یط ادنامد وخ برجمو هتسج رب یاه

 اههدنن | وخ هب یصاصتخا ی اههبحاصم

 رای زام» هد امشنی ایا رب ...مینک ی ف رعم

 داد ربملیفنیع دد هک میدب زگ رب اد« وآ رپ

 ناسا كي تیصوصخ زا ؛ند وب بوخ

 .تسداددوخ رب الماک زین قداصو میمص

 یآ ایص وصخهچ امشرظن 8

 یدادربهلیف كسب هثارابج وم

 ؟دوشیمبوخ

 یثهفرح بصءتادعتبا -وت رپ

 هب دادریملیف كي ندوب دنمقالعو
 دنمقالعنمرگ | اریز شدوع 4 نج

 بصعتو تی وگسم ساسحاو مشاب

 توصوصخ .دشدهاوخ رعهب مراک منکب

 ناتسادهنیم زو طیحم هکتسیا مود

 داد ربفلیف قوذ اب بسانتمدیاب

 و یرکفمههلئسم نآ زا سپ «دشاب

 و نادرگ داک نیب یحور طباور
 ددرگیم بجوم هک تسا زاد ریملیف

 .دوشهئارا یرعهب راک

 داب تیمیمص ینعع 8
 دادربمایف و ناد رگ راک نیب امتح

 « دن (هداد ماجناپآاچ ظا-ح)

 ؟تسا هتشاددابز

 نا تیتاس یی و
 اداه راوتاربالراک هک مرادنار
 داوتاربالنالفمیوگب ومنک یب ایزرا
 هدرک پاج بوخ ار ملیف نالف
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  تیاق

 دد ایآ , بوخ رایسب 8
 كيهئادا ناکما هدودحم نیا

 ؟تسا هدشهداد امشب لیصا راک
 تاناکما هلئس - وترپ

 تاناکما را بز ی هک
 انآ دهن ریک» دتمرده كيذا ار

 زا تناعتسا نودب رادربملیف تقو

 ار شراک شدوخ دادعتسا و قوذ

 ؟دشاب هتشاد دوج و

 تممیمص مدوظنم هن -وت رپ
 راک نیشامكيدتن ام. دهدیم ماجن|

 دیاب بوخنادگ راکیلو , دنکیم قفاوت هلئسم طقف هلئسم .تسون

 كي قوذوهیحورزا هدافتسا یارب دیاب یرکف طابترا .تسایرکف

 دنم رتهناسن | كي نا ونعب راد رملیف
 دوجو دادربملیف و نادرگ راکنیب جو دادربملیف و نادرگ راک نیب

 هدداذگبوارایتعا رد ارتان اکمآ 9 1
 در رد رادربملیف اریذ دشابهعشاد

 .تساناد رگ راک مشچمقا و
 ۶ داد ملیف ذأا هکب دناذب دی اب

 ؟اهنیاذا ریغهب بوخ 8

 « اهنیچنیاذآ دمب وآ رب

 نا بد . تا تک هلو

 اب تو یی لات او تی
 و دننکیم دراو هک تسارجات هدع

 ودوک دحارط ؛زاسکشهآ ,هشيپ شه

 هدافتساهنوگچدوجوم سصاتع ریاس

 . دنک
 جداخلا وئس کار «بوخ 8

 ملیف مامت ارچ,؛اق فرح نیاذا؟

 ام رکفنشودحالطصاهب یاهزذاس

 هب راکیادتبادد امشذا یگمه

 بوسخ رادربملیف كي ناونع

 ؟ دناهدرک هدافتسا

 اهدت نم هلی - وترپ

 و یفاکدح هب مهنیب دود لئاسو

 دوجوم اهویدوتسا رد موز دروم

 «هلئسمنیرتمهم نآ زا سپو تسا

 یک دزب كمک هک تسابوخ راوت ارب ال

 ۰ دنکیه راد ربملیف هد

 اجنیا بوخراوتا ربا 6

 ؟ میداد
 داوت | رب ال تسه«هلب وا رب

 نیا مامت هک متسه یدادربمایف

 دوروزا سپ رکفتشود یاهزاسملیف

 ملیفناونعب |رم,یزاسملیف ط_محمب
 نیانم و دن |هدرک باخعن | دادرب

 شکا اب هک ماهتشاد ار سناش

 یلومنک راک هدرکلیصحت یاهن ادرگ راک

 ندا ارج منا هلن افلام

 كي زا شنپ هعف كن رفیاهنادرک راک

 و بوخیلیخ رتهو تكدهرف ترازو

 داوتاربال نینچ مهءتسا لماک

 .هیق اثشیم یویدتسا
 داوستاربال اتود نا

 زا نونکات هکیب وخ یاهراک

 یزاسهلیف راکهاتوک ایلیوط ملیف
 . دنتشاذگ رانک ار

 هچاب ناتراکیادتب ادد 8

 ؟ دیاهتشاد یداکمه یناسک

 نم ملیف نیلوا بس ول رپ
 .دوب یئوکسایفطصماب «ریپماو»

 تكنتشوهاب «ایردرانک هناخ» دعب

 را «ناخمشاه» سپس ؛یسوواک

 مدقم«هناویدهس» نینو تسدنیرز

 «صیق»العف هکنیا ات .رخآیلاو
 . ماهدرک مامت ار

 راهچ رد ناتراکارچ 11

 ناستیلعف داکاب هیل وا مایف جنب

 «ناخمش اه»تیمیمص «ددادتو افت

 هوب یرگرددوط«هناوید هس» و

 «تسایرگیدد وطیلعفیاهملیف و

 ؟ تسیچ شلیلد

 نم یصخش هبرجت -وت رپ
 .تسا هتشادهدمءشقن درومنیا رد

 دیابن مه هب رجت هلئسم «هن 8

 «هنا و ی دهس» یدادرب مایف .دشاب

 «یئالط یاهبلق» یدادربملیفاب

 ... دداد یشحاف تواوفت
 رتشیب فالتخا نیا وآ رب

 جیهو هدوب راک طوحمو هژوسرطاخب
 یئاه راکهمه درادن یرگیدلیلد

 ادتبا .دشاب لکش كي منکیم هک

 یکفب درادیگتسب راک هئارا معفگ

 هژوسو ناتسادعوسن .نادرگ راک

 دیئوگب دین اوتیمن امش . راک طیحم و

 یدادریملیف روطنی | ار« رصیق»ارچ

 ؛نگیدیروطا رملیفنالف ایماهدرک

 نیادد نم هیحود هکنیا یارب

 ۰ تسا هدرک قرفنایم

 ظاحل زا هچزا هیحور |

 ؟دب ابهدشبوخ ینه؛ «هدرکقرف

 یکتسب نم هیحور بوت رپ
 هکنآ زالیق «نهتیدوجومب دراد

 كي «مشاب یدادربملیف نیشامكي

 متسهناسن ۱

 هیحتورو رکف رگاسپ 8
 هقیلس و رکف اب راک ماگنهب

 داکد شاب هتشادهمهافت نادرک راک

 ریغدد , دیهدیم ماجنا بوخ

 یتیاضران اب ادنات راک تروصنیا

 ؟ دینک یم مامت

 یضادران داده وآ رب

 یلیلدو تسین نایمرد مهندوب

 یاربنوچ مشی یمن راک نیا یارب

 مدک یگدنز هک ماهدمآ دوجوب نیا

 .تسا یرادرهملیف مهنم هفرحو

 ناونعب میارب نادرگ راکكيرگا

 لاةشزرا ددمشهكي وناسن كي

 هنگ ومهدممهئا رابوخ راک ,دوشب

 ار یداد ربملیف راک نیشامكي لذم

 1 منکیه مامت

 نبرسنهب زا یکی امش 8

 اسبیذ یا-هرنه نادادربمایف
 زا هک دیدوب یسکاهنت و دیدوب

 و عیسد تاناکما و طیحم كي

 مایفد» نادیم دداو ینغ لیاسو

 نایه نسبا دد «دیدش «یسداف

 یسداف یاهنیس ی داجت لوغ

 رطو هیحود دد یریب

 اسیآ « هددوآ دوجوب ناتراک
 نآ مه احور هک دینکیم لوبق
 ادیتسین قباس مدآ

 هچ

 نه زا شیب نم - ور
 یطاخشمارآ دی اب یگ دن زرد نیچ

 نیمات میگدنز یتقو مشاب هتشاد

 داکو تسا بوخماهیحور « دشاب

 .مهدیم ماحن |مهبوخ

 تداذونیب داک تدافت 6

 طیحم رد راکو رنهو كنه رف

 ؟تسیچ نآ زا جراخ
 بوخ هچ راک توافت هوت رپ

 ودره ذآ نم دشاب دوطرهدب هچو

 تسد یدایز تایب رحت نودک ات



 .ماهدروآ

 یامنیس طیحم دد ابآ 0
 ؟دین ادیم رت ی هف رحا دو وخ یسداف

 ۰ مرتیثهف رحاجنیا-وآ رب
 زا مه اجنیا اماسم و 0

 ؟دب رتهدوسآ یدام ظاحل

 تایداسم هلئسم ,هلب ول رپ
 دشابن نیمات یک دن ذات .تسا ,مهم

 رو كس نمد

 هیحورو مسچاب هک مداد یگهفرح

 منک داک منا وتیمن

 دراد راک ورسنم یگ دن ززیچهمهو

 الماک نم یکدنز نالا مد یمو

 تسامراک هجوعم مزنم,تسا تحار
 ميکدنز هجوتم مزغم ادعبا یلو

 .دوبن نیمات میگدنذ نوچ ,دوب
 یتداجت یاهراک نبب 0

 تسود رتشیب اد مادک ناتدوخ

 وهایس یاهملیف ر واضنم «دزراد

 منکیم دیک ات مهزاب و رپ

 هب دراد یکتسب دادقم كيام راک

 یاعملیف نی

 هس» « «صیق» یور دیفس و هایس

 نمد داوتارب ال راک

 یلیخ «شوپهایس دزد»و «هناوید

 .مراد داقتعا و منکیم باسح

 ؟روطچیگن د یاهملیف

 مشاه» یکند ملیف س وترپ
 دروم «یشحو یشحونز» و «ناخ

 .تسا ماهقالع

 مسلیف رایت هنحصیرادربهدیفنیح دون رب #8
 . دوشیم هدید رب وصت دد زین ( ناد رگ داک )ی ایمیک

 سست

 مایف كي هئادا دد امش 08
 هلئسم رب دیکات بوخ یدادرب

 راوتاربال یدب و یبوخ
 بوخ راوتا ریال كي « دینکیم

 رددصدد هاجنپ هژادناب ایآ

 هدوب میهس اش راک یبوخ

 تسا

 مناوتیمن مه زاب - وترپ

 داوت ارباللاحرهب اما ,منک یب ایزرا
 و داوتاربال دننام تسرد اجنیا

 ,دن داداپورا دد هک تسا یکینکت

 كنهرف ترازو داوتا رب الصوصخب
 دعب و دراد یللملانیب دحرتهو

 .هییق اذیمیویدوتسا

 یئهدیقعهچ دون هب عجا 8
 ؟در راد

 یزادرپرون راکالوصاسوآ رپ

 لصااب دراد ميقتسمیکتسب ملیف رد
 مت كي هژوس كيرد الثم ,هژوس

 یوریپ دیاب اد یصاخ یتسیلائر

 دیاب دون («صیق» لثم) درک
 ,دنک هیجوت ادمت هک دشاب یروط

 رد هکر وطره هنحص دون ینعی

 دوجو» ارنآ دیاب تسه تیعقاو

 .ددوآ
 مادک داکامش هدیق» 8

 ابیسداف نادادریمایفذا كي
 ؟ تسا رتشذرا

 نارادربملیف زا یضعب حوت رب

 تشآ بوخ اعقاو ناشراک یسراف

 رون ظاحل زا شراک هک یرادریملیف
 یرادریملیفءازجاریاسو یزادرپ

 دمحاتسانم شیاتسدرومو بوخ
 دنمرنه یاوم هک تسا یزا رهش

 . تسا یبوخقالخا یاراد ندوب

 هداج » مدیدوازا هک یراک نیرتهب

 . دود «كرم

 ؟دی وب ناتسیسآ ادتب 8

 .مدوبف ناتسیسآ نمهن-وت رپ

 نادرسم» ملیفاب امش

 یعیطمکكاه رصان هک « راکزور

 هب دن اهدرک یزاب دوبقداصو
 یدد «دیددوآیود ین ادرگ راک
 ادیزاس مسلیفلکشم یلصا هچ
 ٩ دیتف ری ذپ

 داهنشیپ «دننک هیهت هوآ را

 . متفریذپ مهنم. درک
 همادا زاک نیاهب مهذاب

 ٩ دیهدیم
 دوشب داهنشوپنمب کا -وت را

 یور ملواملیف هک زونه یلو هلب
 دنسپوراک هجیتناتت هدماین هدرپ

 -منیمباد مدرم
 وینادرک راک ماجنا 8

 راکهب ملیف كيرد یدادربملبف
 یدادریملیف ین ناستیلصا

 ؟ تسا هدزن یثهمطل

 هب. هجوچیهب« هن - وآ را
 لب یسک دوبیرابنیلوا سکع
 . درکن همزمز مشوگ

 [۲ هکاد یئاهملیف ذاتن وم 8
 ناتدوخ « دينکیم یدادریملیف
 ؟ارچ. دیهدیم ماجنا

 یهابتشاراک امشیظنب سوت رپ

 ٩ متکیم
 . هن 6
 لصا نیایود بوخ - وت رپ

 هچ منادیم نوچ , منکیم ژاعنوم

 . درک دیاب

 كی ناونعب نم حوا رپ
 راک هک مراد لوبق نادرگ راک

 .دهدماحن ایرگیدفنکیاد ژاعفوم
 رد مایف كي ژاتنوم 8

 یکمک هچ نات یراهربملیف راک
 ؟ دنکب دناوتیم

 هب یدایزرادقم س وآ رپ
 یت اهابتشاو یرادربملیفتاه ایتشا
 .مربیهیپ هدزرس نارگیدزاهک

 راک زایکی تسا نکمم -]

 ژاتن ومرمادداد هوخبوخ یاه

 ؟ دیربب مسا

 .«نصیق» سس وت را
 هطباد امش هد-یقع 4 6

 روتکاو نادرگ راک اب رادربملیف
 هن وگچ نامدوخ طیحم دد مایف
 ؟ تسا

 .تسا بوخ س وترپ
 بوخ دوتکا ثكب را

 دیاب راک هچ رادربملیف ء دشابن

 ؟ دنکب
 یقرفجیه نم یارب وا رپ

 نم دشاب روتکا سکه , درادن
 تلاح و مرفیدب ای یبوخدوجو اب

 بوخار مدوخراک منکیمیمسهرهچ
 . مهد ماجنا

 ابآ : رخآ لاوئس 8
 امیامنیسدد یگن د یدادریمایف
 تسا یناسآ راک

 یرادریملیف ۰ هسلپ -وآ رب

 مهاریشلیلد تسایناسآ راکیکند
 یلبق هبحاصم رد یزاریش یاقآ
 .دن | هتفگ

 دازرهشدمحم :زا هبحاصم

 یردان ریمآ

 نسیاایند مامت ددیا 8
 یکی هک تسا موسرم شود

 اژاتن ومیرگی د دنکیمیداد ریملیف

 و صور

 .م >> ىج 2۰ >
 یلامنیس تاحالطصا كنه رق

 او
 سمط ادغمورتکلا جاومالکشب هک دعاصتم یژرنا زا تست رابعرون

 سعدیل وتتیلب اق رامعمهب و دنکیم تک رحدایز هداعلاقوف تعرساب

 روت

 .دوشیم هدیح:ساف رصد

 ًننوط(تصو یزادرپ دون

 یذادرپدو- , یلک دوطب یدادربملیف هنحص ندرک نشود
 نوگ انوگ عاون ایاراد «تهج ران هطقن زا ,دایدنن ام,یساکعای یئامنیس

 ۱ تا

 00 توط(نصو لب اقتم یزادرپ دون

 نیبدود یورب ودولب اقمرون عمدمنآ رد هک یزادرپ دون عون

 یتام هدرپ « یزادرپرون عون نیادد الومعم . دشاب هتفرگ رارق
 نیبدوددد دون ميقتسمنديب ات عنامات دنهدیمرارق دون عبنم لباقم
 / و

 نسمععنوطتصو بیدا یزادرپ دون
 لباقتم یزادرپ دون نیب «هلساحریث ات رظنذا هک یرون عبنم

 لباقم المکهن دون عبنمشودنیادد ,تسانیب دود تهجیزادرپ رون و

 ٩۰ اتبسن هیواز كيرد هکلب نیبدودتشپ هنو ددادرارق نیبرود
 (نیب دودهب تبسن تساراپ پچفرط) نیب دود تهجهب تبسن هجرد
 .دوشوم هدادرارق

 ۲۳۵09۵ (-نوطانصو نیب دود تهجدد یذادرپ دون

 یاههنحص یرادریملیفیاب یذادرپدون عون نیرتیلومعم
 لیکشتاد هنحص كيرون یلصاعبنم عقاو رد عوننیا الومعم . یداع

 دانق هجرد ۴۵ هیوازكي رد نیب رود پچای تسار فرطردو دهدیم

 (نشورو هیاس) تسارعنک هجرد هک تسایرون نامهنیا «دوشیم هداد
 هیاس فالتخا تبسن نامهب دشاب شیوقهچره .درو ًایهدوجوبار هنحص

 .دشدهاوختشیب نشورو

 ۲: وطنوطاتصو یعضوم ینادرپ دون
 دوشیم هدیبات هنحصزا یتمسق یورهب طقف هک یدحاو رون

 بیقعت هنحص دد ار نیرلاب كي هک یدحاو نکفارون دسنام

 . سم

 10011 وداتصو یدومعیزادرپ دون
 رارسق هنحص یالابرد نآ رون یبنم هک یزادرپ دون یعون

 .دوشیم هدن اب ات هنحصهب نیئاپیوس یدومعروطب و هتفرگ

 هداد همادا



  8دیتس>امش ٩

 ربا نا
 ؟ دنروطچ لایعو لهاو ادهچب

 . ددعمالس قاچ -

 ؟ دیتمالسد قاچ ناتدوخ 8
 .هلاوهن

 ؟ ارچ
 مدابهبت مکی هک دایز یاه تیل اعفو یرادربهلیف یطاعخب -

 شورش

 ؟دوش بوخ هک د ینکیم هچ « دشابنبوخ ناتلاح را 8
 یهاهوساقوداب یباسحیتشک كي, هناخ موریم دوز ۳

 یم متدوصزا رادبآ جام انهسود مرتخددعب ۰ ميايبلاحرس ات و
 لوغشم هناخزپشآ یوتمنزهک موشیم هچوعمدعب منکیم فیک « دریگ
 نآ...منکیمشچاسمو هناخزپشآ یوت موریم. تساماش ندرک روج
 . دوشیممفر یک مایکتسخ هک تسا تو

 ٩ دی روطچ یتاعوبطم یاغفراب بوخ

 , تسامزال بوخ یلو دنراذکیم نامرسبس تقو یهاگ
 . درک مه داقتنا دیاب ۰ درک فیرعتدوشیمن هک شمه نوچ

 ٩ دیدش عمج مهدودیئاتهس زاب هک دیل احشوخ

 تسودوبوخ ویتناژ یاهسپ دایسب نوچ مل احشوخیلیخ -
 . تمهیداوساب و ملاسو یتتشاد

 ملاسان دوب دا رقرگم« تسیچ ندوبملاس زا ناتدوظنم 8
 ؟ دنشاب

 ۳ دنتسین اهب راکتف اثک یکیدو دودلها هک هنیا مروظنتم تب

 ٩ دیرادتسود دحهچاتاد ينالسوتمواش رک ٩
 . مرادتسودمی اهردارب لثمار ینالسوتمو اشرگ -

 الثمآ دینکیزاب یخیرات مایف كيرد هک دیداد تسود 6
 ؟ تسا روطچ رلتیه لد

 یلیخ نمو دوب یتخسو نشخمدآ شتیه نوچ « ابابهن

 بل اقرد امتح «منک یزاب دشاب را یقینامژ نگا یلو, متسهیمرث مدآ
 . دشاب هدشادا بلطم قح لقاال هک . موشیم یهاظ شیدمک

 ؟ دیزاس ملیف ناتدوخ دهاوخیم ناتلد

 . دزرایمنشرسدردب نوچ , هن یضاح لاحرد -
 ؟ دیسرتیم دوس اس زا رگم 8
 ۰ تسایراعف رک ستم یزد یدرد یلیشدزاباب هو

 ؟ هزاسیم مایف ینالسوتم « اتهس امش نایم ارچ سب

 هکنیا یکید و دی ایم ششوخسدرد زاینالسوم نوچ -

 و ینادرگ راک هب وا شیارگ لیل دنییمههب درادتسودار ینادرگ راک

 .مزاسب ملیف هک هدیس رن مرکفب تقوچیهنونک ات نم.تسا تشیب یزاسملیف

 شورف نات ملیفد دیتخاس ملیفد دمآ رگا بوخ 8
 ٩ دینکیم داکچ تقونآ « درکن

 هب رادگکیب نوچ»+ دنکیم شورف امتح مزاسب مایف رک س
 . من نومن بآ

 شا وپاب دیداد تسود «درک شورف ناتملیف رسا
 ؟ دینک داکچ

 و یدمک یاهملیفیور منکيم یعسو مهدیم هعسوتاد مراک -
 . دن رادجایتحا هدنخهب ام مدرمالوچ. دوشب تیل اعف رتشیب بوخ

 ؟تسیچ یتشهب ایر مناخ سکس هب عجاد نات رظن 8
 هعبس۱۰ تسالآ هدیا سکسی تالجهذایکی لوقب هلاو -

 . تسیل نم لآ هدیا
 اهنیدمک رگید ابیتشهب ایرث هکنیا زا دیوشیما دوخلد 8

 ٩ دنکیم یزاب مایف

 ی اتهس روع یاهملیف ردنم هک روطنامه, موشیمن روخلد -
 یهاک مهامبوخاما دنوشیمن روخلد ینالسوتمو اشرگ منکیم یزاب
 . مین زیمیکشخان یروهظنیماتیو هب

 نیا دد دیشاب هداسن ذ زود كي طقف دشاب دارق را 8
 ؟ دینکیم هچ ذودكي

 !مرادندرک یزاب ملیف ضرم نوچ منکیم یزاب ملیف -
 ؟!دیصخشنیشام ایدیداد تسود رتشیب اد یسکات 8
 نیل وانوچ ماهدروآ رد یسک اتكنرهب ارمدوخ نیشام نم -

 !تسا هدمآ شریک یسک اتهک مشاب مهاوخیم یرفن
 ٩ دیشاب یدمک یلیخ دینکیمن رکف 8
 دنوبیم ارمیسک ره ؛ متسهیدمک دایز منکیم نکفارچ -

 ۱ منادیمن ارجالاح , ددنخیمرایتخایب

 ٩ دیشاب یدج دیناوتیمن نوچ 8
 مناوتهم , دنک راک نماپ بوخ نادرک راکرکا سکعرب ب

 ردهک یفنملر ای «هناویدهس» لثم ددنخن یسک هک منک یزاب یدج

 ۰ متشاد «ودراکیر»

 ۷ سیلوا یرج اب دیرتهب امش 8
 نیدمک كي مهنم «تسا یبوخ نیدمک سیئول یرج املسم -

 .مدوخ یارب متسه
 ؟ تسا دوطچ او» و بآ 6

 . تسا بوخ»« تشهفدب
 ؛«یسک ام» ای دیقفا وم «ینیم» ۱ 06

 !ینومیلیخ مونآ ۰ یثیه

 ؟ ارچ
 درک اشامت دیاب هدرک قلخ ادخهک یئابیز ةهكنيا یارب -

 ور هکوت, دنشابود هداشک نایوربوخ» :فورعملوقهب .دربتذل و

 « یتشذ یکم یثهتسب
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 یزابیا رب ام یلههشیپ
 سوصخمیث اهب داتف رگ اهمایف رد

 داد ذورکی « دنراد ووخهب

 كب « دن ریگبدای یداوسروت وم
 هریغو جک ودوج مهزور
 رس» ددناش شقن لاحره هبو
 هب هک دنکی مباجیا هذات ملیف

 2۳ هتشد و هفرح
 فرص تقو یستدمو دن رواوب

 ...دننکنآ نتف رگ رسفو میلعت
 فوعم -هکاویشرذآ مناخ « الثم
 اهزور نیا- دنتسه نات دوضح

 ذومد نتفرگارف لوغ
 هنحصدد است تسا سینت یزاب

۱ 
۷ 

 نیا یارسب . دنکیژاب سینت
 ذایکی ميلعتتحت دذآ. دو

 ناریاسینت نیملعم نی رتفورعم
 وشذوکاسب هک ت سای هتفهود
 یماد همذال نونفرایس شالت

 زاب سینت كب یباسحودزومآ

 ! تسا هدش رهام

 امداگن ربخاب ددوم نیادد
 نآ» : تفا ۱۳ ۱۳ با

 یمن هکهدهآدرد میاهتسد ردق
 دد و هتفرگاد اذغقشاق مناوت
 نانچ میاهابپ و مداذگبناهد

 مناوتیمن هلتحل كي هک هدز لوات
 اب وگ« لاح ره دب ۰ متسیاب

 فطل زا رظنفرص) یزاب سینت
 مناخ دذآ یارب (شدوخ صاخ

 . تساهدوبتیداتف رگ زا یلاخ



 ددنونک |مهشا ولکاد 8

 هراباک هصاق رک لر «لامتشا»مایف

 :ددوگیم شدوخ . دنکیمیزابار

 دروم ستشیب اه شقن هن وگ نیا»

 تسودمدرم نوچ. تسا ماهقالع
 هصافد شقن رد سشیبارم دن راد

 هن ابشی اهب واک

 لکا دلومعمقمطملیف نیادد

 6 دن

 «لاعتشا»مایقزا یتهنحصدد شل ولکاد 8

 نتسأ هنحصنی دنچ

 .دهدیمماحن | نیب دود یولج

 ملیف دد , نیا ذا ریغ هب

 دنکیهیزاب «اریام»مانب یرگید

 یدرملر«جی ربنیک یب» نآ ردهک
 ودهدیم تیسدج یییغت هک درادار

 .دوشیم نز
 هراعس وکمیش انا ووج 8

 یژاب لوغشم«نایوج هثداح» مایف

 «یلوک وهرک اب» مانتسایملیف رد

 نمک الب روت ] ,ورنوکنارفنآ ردهک
 یزاب مه كيرک لکیام و

 هرکنآ نادرگ راک. دننکیم

 , تسا قیام
 ملیفرد فون ود نیرتاک 8

 لوفشمیمد گاژرثا «غالا تسوپ»

 لاکیزومرثا البةیمد. تسا یزاب

 فتا

 ابار 9355 یو یاهرتچ» دوخ

 شعوحرمرهاوخو وونود نیرتاک
 .دوبهتخاس کال رود زاوسنارف

 تسایملیفمان «هن اخبح اص» 8

 یویدوتسایآ رب نسوی> نمد و هک
 و ددکیم هیهت تسیترآ دتیانوب

 :تفارگیل ۰ سجدیرب

 تسوگ یثول ویلی اب ییپ,زدن اسان اید

 .دشنیه یزاب

 داتس ) لیولیربیبناذ 8
 البق هسک هسنارف یاهتیم ملسم

 ار «یئادوءهاس» نیظنیب راکهاش

 ٌهب نآ رد

 منلیف قوبک یه( منا هازز]
 هدناسد مامتاب ار «اههیاس مآ

 دژومرد ملیف نیا ناتاد

 یگددنز و تسا یناهج مود كج
 هعش : زا هک كدج نیارد یرسفا

 و:هدنش سابتقالساک فزوجیبیپ
 .تسا«لیولم» زین نآ تسیرادس

 لی .هد

 نآ دد لحاکربیم ناژو سیروم

 نومیس «اروعتناوو:ی]

 کن وآ ترک هرتقل

 یطاخب هک-نولدیل اتان 8
 رسطادتب و شدوخ صاخ یئابیز
 نولدنل آ اب شییئوشانز یگدنز
 بسک ناوارف یترهش هتشذگ رد

 نت هکب لقیمک افشان هاتف
 ب یملیف دد
 یژابیوسنارف نادرگ راک رسالگ

 ردملیف هک تساجنی بل اج ,دنکیم

 یویدوتسا ) لدا یویدو
 هیهت ( نولد نلآ یزاسهلیا

 خودم
 زاسپ كاوتیل لوتان۲ 8

 ملیف كي هدابود :4) اهدنچ بوکس

 یرتهرثآ «تسد» م

 و « ایزاتسانآ» كيم هب یقشع

 دد «دیرادتسود اد سماربایآ»

 یمناخ» ملیفنیا .دزاسیم هسنارف

 اتن اماس و د رادمان « لیبوموت ارد

 و («نشویسکلک» هراتس) داگیا

 کیم یزابنآ رد دی ددویل ۲
 یزاب ددیانشا یمور

 «لدقكی نوه ریپ توکس» ملیف رد

 ملیف
 یاراد یمورریخا یاهملیف ریظن

 : ههش

 تسا هدناسر قایآرقت او

 و قشع كيذآ یزیگنامغ ناعاد

 هک تسا تیانج ددچ و تق رسكي

 هدرک ینادرگ راک ارنآ دنل وین ناج

  قتسا

 , كپ یدوگی رگ 8
 یژاب «دیعب »ما فرد دل وید زوبت

 . دنک یم

 قافس

 زا سپ فورعم نادرگ راک یمیاه

 ۰ یسلوک نازاب رتچ سس

 .دزاسوم (دنب اینا زاب رتچ)

 میک , نسنادج دیوبد 6
 تیاسدوف یرهذود و یسب راد

 ار «اهربخ لفحم» مانپ یملیف

 . كن اهدنناسرو نای

 نادرگ راک یدن ومر؛ یب 8
 دلیت اعاوسم » ملیف یو

 : ار

0 1 / 
 ز ال اب تاج و نب و دام ی ۰

 ۳ فو ایه سیراپ درد. ار دیه 1

 دهاوخ شخپ ایبملک ارملیف نیا
 و

 كوچ دادن اب یگ رس ذو_نک ۱8
 یاهراک نیرخآ ماجنا لونشم

 دوخ فورمم ملیف یکینکت

 .تسامل ایا رد ه«ولرتاو»

 تسا سوتن دوالدودید نآ هدنک
 نوچ یگدزب ناکشیپرته و

 ,رمالپ رفتسی رک « رگیاتسادار

 ءانک كماينيج رب و « زل ونسدوا

 ادیلصا یاهلر یهیل رهوانادو

 .دناداد هدهعب

 اهزورنیا لوست ها رتیپ 8
 هداس تارطاخرد هدنزرسو داش

 | ری ژ,دنکیمریسشا هتشذگ نی ریشو

 لوئشم دل یا دوخ هاگدازرد

 صقر» مانب تسا یملیفرد یزا,

 نوسپمات» یل.یج هک «یئاتسور

 «شااویتن ام» ددسا

 مایف .دنکیه ینادرگ راک ارنآ

 نفت امنیودلگ ورعتمین اپمک لوصحم

 انا :یاسههظوب سده و تسا

 راه هلو ول فیوز نیم
 زوردن [یرهول روی انازوس,كی رک

 . مساله

 كسی مان « شلاویتن اى» 8
 ؛ نیودامیسل هک تسا ینرتسو

 نآرد ودومناژ و سنال اب كج

 یارف مايليوو دناهدش عمج

 ناگددنک هیه:.تسا نآ نادرگ راک

 دنتسه نت سادیب اب و ژردناللاه
 صشچ» و «كرزب هزیاجاالبق هک

 دن اهتخاس ار«ههذپ ًاوه ناذاب

 مان «اوددوک یاهب وت» 6
 نادررگ راکساک دن ولپ هک تسا یهلیف

 .دزاسیما رن ] «كچوک هتشرف» ملیف

 یلاداناووج«هدابپ جرج نآ رد

 . دن دادتک ش هن ولاو فارو

 «اهربخلفحم»ددتیاسدوف یرمذورو نسناجدب وید 8



 دد نمیگ دن تی اهن
 « امند كیرات هداج

 نم دیما نم تقادص
 اهذیس

 تفه.نمل امآیم امئو

 نم هک درک تباث نمب امنیسزا یرود هام

 تسیدوجوم هکلب تسین «نم» امنیسالودب
 . تخاونکیو یداعیلیخ یلیخ

 نم ساسان ادیم

 هب دی ابن .تسین كنشق یک دز ز

 هک تفرگ هدرخنم

 هبار یاییزنآ رد
 همه, ماهدرک تداعنم» مذیب یمن من اجمشچ
 رظن ردمه كچوک یاهوتسرپیمح , نیچ

 ۰ ..دنا هدرک مگ اردوخ نطاب یافص نم

 كن رب یک دن زنمدل وتو دب زا دیاشو تساهدت

 زیچ كي دننام هک یهایس. هدمآ ردیهایس

 هرابود اماودوشیموحم لایسهتسا وخكياي

 ..دنیشن یمانآ یاجب یرگیدیهایس مهزاب

 نم زور كي دیاش

 «مهدب تسدزا| ین آ زین تا

 هکیژودنآ . ..دیاش

 زوچره تیاهن رکید
 راتفرزآ مشکیيمهرجز نم .دریمب نمدد

 زیچ كی دنناسماد تقادص هکیئاهنآ
 دن زی ریمو ...دن اهتخی ررود هدش یل امتسد

 همادا لمع ننا ردقن ] هشیمهو ۰ مدزابو

 سفت كیيزورما لءهکنآ ات ددکیم ادیپ

 ؛ددوآ تسدب ناوعیم لکشمارقیدص
 . تساهدشمگ زورما تقادص

 نآیمامت دوجورد

 ددزورما هک تسیئ اه توافش

 نمب ,دننم فارطا

 احرددنکیدزف

 , ماهتشگ دود نانآ زا نم تساهتدم هک

 بوخ یئاهنتقاطم یکیراتردار اهنآ نم
 ناشن اباد یکدن زیخلت اهن آ...مسانشیم
 ,دنهديمناشن نمب رتشیب ناشدب لامع نداد

 یاههناخ نان آیارب افصزا نم ردقچره

 هب ادزیچهمهاهنآ سکعرب مزاسیم دولب
 ارم یداش یاهلپ؛دنشکیم یسناریو

 یاههیاپزا هکیلاحرد. دنزاسیم نوگ او

 شیوختیقفومیا رب اهلپ نامه دورطم

 . دننکیم هدافتسا

 هچ ؛یعامتجاهچ هآ

 ادیخلت هک یعامتجا

 ,اهدیدهتماج رد
 ناشاههلگ و اهقیوشت

 :دنیوگیمدنهدیمنمد روخب رابجاب وهتخی ر

 عامتما

 «یدنمرتهوت ميهاوخیما روت نامیالیهس

 اب هک یئاهن اعح 7 مدرم نامه هکیلاحرد

 دامتعانمهب دن زاسیممرا ودیم تالمجنینچ

 یتخا

 تیصخشبل اغدد یگ |نم دننکیم زین مدرط

 سطاخب اهتتموشیم رهاظ فلتخم یاه

 دن رادنلوبقیتح ایم , دن رادن

 شقن هلب « منکیم یزاب نم ,تسا مدرم
 .مدرمرطاخ طاسبت اویداشیارب متیررف ًایم

 رجنخ نمهبتشپ زا مدرم نامههکیل احرد
 .دنن نیم

 لابن دب هک اههظحل هچ

 هچ « ماهدیود نآ

 نسمه هکیاهرجز

 هچ,ماهتشگن لمحتم

 یگدنزردنم دوبمک نیرتک رزب « اهرجز

 ماهتشادهداون اختبحمهن ,تساهدوب تبحم

 هتسناوتن نیچچیه ...اد عامتجاتبحءهنو

 سکا ای ودنک رپ ادیلاخ یاجنیا تسا
 دنچ لباقم رد ماهدشورب ور یعبحمای

 تبحم .ماهتشگ انشآ دردو جذاب نبارب

 نگر ههک دراد ارنامسآ تلاح نم یارب
 .دسریمذ نادب یسک تسد

 وزرآ

 هک مرادن ار یزیچ نم

 یرکیدزیچیوزرآ رد

 تقیقح رد «مربسب
 تسدب هکار نیچنآ ۱

 وذرآ ,تسینوژرآ میارب یکید مدوآیم
 :تسوزرآ نامهوژرآ ...تسیرگید زیچ

 هب ماهدرک هدارا هک ارزیچره هشيمهنم

 نم دوجو نیااباما , ماهدروآ تسد

 نسمچ یوژرآ هک... مرادن ار یزیچ
 .منادورپب سرد ار یرگید

 ,ماهتشاد ارن آ هشيمه
 ,ماهدوب اهنت هشيمهنم

 نسآس ست یگدنز

 سارس .تسایئاهنت

 یئاهنت

 نیرت اهدت نم دیاش ... تسا مادم رجز

 تلاح نهیاربیث اهدت نیا و,مشاب هشوپ نه

 ار یساتشناورعونکی؛یسادشدوخعونکی

 کف رتشیبنآرکیدودوخهراب رد هک ؛دراد
 مریکب رظن رد ارراک بناوج یتشیب « منک

 ...مسانشب ار نیچ همه تیعقوم كردابو

 همهب؛مریب نیچ همهبیپ یئاهنت نامهرد

 ..دن دوآ رجز ولکشممیا رب ردقنآ هک زیچ

 و مراد زیچهمهزا
 یضارنمهلب ,مرادن و

 هک یلاح رد متسین ات

 و ,مرادن ارزوچجیه
 «مدادا رزیچهمه هک یلاحرد متسین یضاد

 ,مدوخب صوصخم تسیاهفسلف زین نیا
 ارمهک ؛دنمهفیمن ارم هک یتشه نام رد

 دنهدیم دازآ ناشچوپ یاهتساوخاب
 دل وتكرحتم نیشامكيناونمب نمذا هک

 .ددنکیم دای سانکسا

 جچيههن «عدود نآ زا

 چیه « مرادن یزاین

 اما ...مها وخپمن نیچ 2

 هک منادیم مه مدوخ

 .تساغورد «زیچچمه» نی
 دنمزاین , ملبحه رگ و حتسج نم

 ارهمه تبحم مهاوخیمنم ,ماهمه تبحم

 7 بلج

 میاربیناوایفتامیا
 ,دنتخادرپو هنتخاس هعیاش

 اد غورد هایس یور

 ثعاب,هدن ایامن نمد

 . دندشنم یگداون اخ طیحم یگدیشاپ

 زا ارم ... دندرک رت خلتاد مخلتیگدنز
 دیدهت یتح و , دنتخاس كانمهب نیچهمه

 5 دندرک مگ رمب

 هسمیاش یرامیب اهیضعب ارچیتسار
 ودن راد یزاس

 و ۰ هشيپرتعسیهاز
 ۰ یگاشامت سیهار

 ملیفكي یدبو یبوخ
 راک هبب یگتسپ لوا

 نیا «هتیپشهراکب مودو دراد نادرگ راک

 هک تسیوخ نادرگ راکكي حیحص یریهد
 یم ونو عییهب یرثا ندمآ دوجوب ثعاب
 ش.دبو یتخبشوع. تعابشیوخ هک, ددرگ
 .تسوک دن اهبقع ثعاد

 نادرآ راک



 مدوب لیاهرتشیب نم تاظحل نآ رد
 :تفگ ناهگ ان« منک توکسهک

 گنیدمهمسایتحام هبوجع

 ,هنیشفا نهمسا. مین ودیمن مهود

 مناخ مهامشو « م- نیفا»

 . «هناهب»

 اجک زاا رمان هک مدشبحمعم

 سپس و هدرک یثهدنخ هک ,دنادهم

 : تگ

 . مدرک وجتسج-

 هک نمومبدشجراخایرت زا

 لمحت تقاطمد رکیهساسحا نگید

 ادوا مرگ یاههاگنیتح نیچچیه

 سس سا

 مياربهث یسک ات نورد, مراد نیا

 هاربیسک اتو مدینسخ تفرگ
 ...داتفا

 نی مس زا تسد توافعمراکفا

 یسک ات هارطبو هک دنتشادیمن

 درک داوس اریرفاسمو دش فقوعم

 دوخ همهن آ زا تف یک محل هظحل كي
 نوچاما ء یسکات یفوش یرس

 مدرک توکس « متشادن هلصوح
 ۳ ها یا لات
 تعرسبنموتشگ فقوعممعما-قا
 هبمدق یتقو .مدن اسر هن اخب اردوخ

 یهایسكيناهگ ان متشاذگیمنورد

 . تشذگ باتشاب هچوک سا

 راکفاردعیصهب ات اربشنآ
 . مدرک یرپسینوگ انوگ

 | تحت سسسسس س

 تعاس بشذآ یادرف حبص
 اد دوخ زورره لوهعم قبط٩ ر۵
 هب عورشهزاست «مدن اسرهلجم رتفدب

 ناوگ ان هک مدوب هد رک می اهراک میظنت

 یادصمتشادربادیشوگ دزکان زنمات

 : تفگ و سن ] زا یخلتونشخ
 ؟ مناخ هباهب-
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 . متسه مدوخ ,هلب-

 عطق هطباد هلصافالب هاگنآ

 شیاجباد یشوگ هدز تریح . دش

 هطوغتریحتلاح ردزودهومد اهن

 نفلت كنز ناهگ ان هک مدروخیم
 نینطاضف رد ییبدرسیاقآ قاتا
 . دنکفآ

 زا «عورد هارتساوخیم ملد

 ریبدسیاقآ قاتالباقم زا,متفر
 ودود ساسحا|كيیط هک متشذگیم

 شا ی یاماها ساتشاپ
 هباد یثهبن اجكي یوگتفگ یادص

 یادص ادصو ۰ مدينشیمحوضو

 ۰. دوبن ریبدرس
 ؛الصا ...همهنیههچ _نیبدرس-

 وتنک شوگ ...هخآ ,ینودمم... هن
 ...یگوشتسد

 نامگ , مدیزرلدوخب هرایکی
 هل این دهک دنکیم تبحصنم زا مد یک

 درک مارآ | یمشراتفگ

 هاتهس,لاغشآ لطسوت ,هث -
 یکییکوت هدآ ...همهفیمیک اب ابهن
 مکیمنه هک یدوطن وا . اتهسزا

 , هکید هدآ .درک شور هشیمبوخ
 .همهف یمن مسکچیه«یتشک ونههک وت

 یضتیم كرزب هنن هگا یعح اب ایهن

 مدیم نمرهظ ...همهف یمن دایب مه

 الاح ؟ یدش یضاد. نوریبنربب

 7 بالا

 ردرس وکعفگ زا یدودحات

 اریئاهزیج زورن ] ۲ ؛مدوبهددوآ

 یمن دوابیلو مدوبهدزسدح نم

 هبترم كي ارچمنادیمن .مدرک
 لطب.هس نورد فارس میمصت

 رارق یئوشتسدرد هک اریلاغشآ

 لطسنیا وارد. مدک یسرزاب تشاد

 ارشن ورد طایتحاابو مدوشگ ار

 یهجوت لب اقزیچو مدرک و جتسج
 .مدرواین تسدب

 « متفد ل-طسنیمودغآرسب

 نورد امادوبن یزیچزین نآ نورد
 ومتفایار یکچوک هیعچیموسلطس

 زا نآ نتشادرب زاسپ هلصافالب
 لب اقمزا , مش جراخیوشتسد

 یادص « ممشذگ نیپ درس قاتا

 مارآ .دم ًایمنانچمهمهزونهوکعفگ یثوشع دبن اجب متشأ دتشحو نتسشن

 یسک .مدناسر مقات|نوردهب اردوخ

 دوب هتشگن نم دسمآ و تفرهجوعم

 نیرتنما هک ماهنیس نوردآرهیعج

 یرس زیچره یدادهگنیارب هطقن

 . مداهن دوب
 رد مدرک مراک لوخشم اردوخ

 منادبهک مدوب دنموژرآ هکیلاح

 هتفهن یزیچهچ هبعجنآ نورد
 یطوقكيهزادن اب هک یگهبمج.تسا
 . دود هربک

 هسمتشاد ادمشهادآ مک مک

 قاتارد ناهگ انهک مدرو ایم تسد

 یوق درمسپس ودشهدوشگ تدشب

 كيابو هداهن نوردب مدق یلکیه
 : تفگ وهداتسیا ملب اقم دناب شهج

 ود نوتفیک افطل مناخ -

 نیمودنیداذب
 ناهگان منورد رد یزیچ

 هو تیر یارخ
 ماهعتیس یورهب كچوک هیعجو
 دوبنآ زا متشحو درکیم نیک

 زا یداع ییع یتک رح ادایم هک

 هاکگ یفعم زا هیعج و دنزرسنم

 . دتفا نوریب دوخ

 مدرکیمشهاگن هک روطن امه

 :متفگ طظیغاب

 ؟دیها وشیم هچیا رب ارم فیل -

 :تفد هک اب ب ٩

 . وجتسچ یارب ست

 خسمت اب هتفرگ مجل هکنم

 :متفگ

 اف روم
 ؟دیتسه

 یوربادشیاهتسد هک یلاحرد

 :تفگ داهنیم مراک زیم

 متفگ تالاب مه رومامژا -

 . دیراذکب نیم یود اد ناتفیک

 ؟دوشیم مداذگنرگا -
 یبوخب من اهدزا هلمج ژود»

 ار میوژاب هک دوب هدماین نوریب

 درک دنلب میاچ زا مو هتف رگ مکتحم
 :تفگ ودررک میاهرتنوشخ اب سپسو

 یعانتوم تمواقم مهزاب

 ؟ولوچوک مناخ

 تسمواقم وا لوقب مدید

 مدوشگ ارزیم یوشک تسا هدوهیب
 تعرسب «مداهن شلباقم ار مفیک و
 هکنآ ذا سپ و دیپاق ارفیک

 نوگ ژاوزیم یورب اد شتایوتحم
 :تفگ یمکحم نحلاب درک

 ناعفیک ردیف اضازیچ ارهاظ -

 توت
 جراخقات ازاهلصافالب هاگنآ

 مل اع رد تعاس عیركياتنمو دش

 .مدرب رسب ناجیهو سرت
 سب هراب ود | رمفیک تایوتحم

 متف رگ میمصت و مدنادرگ رب شیاج
 ریب درسیاق ] قات | هب یرسیئ هن اب هب

 هلجم یتفدب ذودنآ یلو «مننب

 یصخش متسا وخیم نمو دوب هدماین

 یم تبحص یوقاتا نفلتاب هکار

 قاتاپ لوخد یارب «مسانشب دومن
 را سام ادتاویمدرس یافآ

 هب تهایشتشیب هک یکچوک كقاتا

 هتشاذک تشاددودحم ءورهاركي

 ۱ یافیاتوراوپسو
 ذا یفنود صوصخم كقاتا نآ

 تبقا یمنمضهک دوب هلجم نادنمراک

 نیشامزین ارهلجم بل اطرتفدزا

 .دندن اس ریمهن اپ اچ سپسو هدرک

 ارهاظ مدش هک كقائا دراو

 ادعب ادن دوب راک لوغشم ناش شن ود ره

 نامدیب ام یمالس دمب و دنخبل كي

 قاتا دداو هاگنآ و دش لدب ودر

 طاقت مامت ,مدش نیبدیس یاقآ

 كي دعیو مدنارذگ رظن زا ارقاتا

 یساکسعزا هزات هک ارسکع یرس

 نوودرس نیم فور هب دوبهدیسر
 ۳ رد برم ] اح رد مداهن

 یاقآقاتا نفلت ابیسک هچمدوب رکف

 ؛هدرکیم تبحص جداخاب رییدرس
 نکفت و تقد یارب متفرگ میمصت

 جراخ اس یبذلت نهاظب نتشیب

 یلومدرک اد راک نیمه, منک تیحص
 یعفلت هرامش مدرک یکف هچره

 دایب ناهگ ان اما «دمایف مرطاخب

 كيتوب رد,مداتفا اهکیتوب زایکی

 هک یئالاب دنلب هنیسل تخد«س»

 نسماب تشاد یگدنشورف تمس

 هتخاس دارقرب یتمیمصویتسود

 دوسب یبوخ هن اهبیوهبنفلت .دوب
 یوکتنگ یادصو معف رگ ادهرامش

 یادص,ديسدمشوگب یبوخب شنود
 ار هطیار ,دوب درسكي ونزكي

 هرامش تقد اب دابنیاو مد رک عطق
 اهمیس هک مدید زاب اما ومتفرگ

 , یواکحنک اب دن اهدرک ادیپ لاصتا
/ 



 :تفگیمدرم « مداد ارف شوگ

 .. هلکشم هخآ-»

 یار ان یادص اب نز و»

 هدادخساپ

 هک روطن ومه ده

 لثم فوتارب نمنت ان نماب فک

 :منکیمشن وسآ نددوخ بآ
 هچ ود ؟مولعم اجک زا -»

 یاپ ریذمزیرب مد ایب ول وپ مه وا یلصا
 ...یتخدوت

 الاح,متفگ نم.هتدوخلیم -»

 « نکن ینکیما .نکتب یکتسسلوف

 . مدادنانیمطا نم اما
 ؟ گرتخد نواب اب تدوخب -»

 نتشیب نواب اما ودرههب س»

 ی یا
 و هداتفرگ هنوب یمهک دایمشد وب

 .شیپهن هدادسپ هارهن

 لوپنموت را زههد,شخد-
 . تسین یمک

 تمعز هکتیسک ها س

 شمدیمنوسآ مگیمنم ,هک هشکیم
 .امش تسد

 «هناهب»؟ نیگیمیچ امش»

 «.. هنومیم اههچب هثم سهداس

 دوش مدوخمان ندینش ابناهگ ان

 نمذآتدمنیا وداهن آسپ .مدیزرا
 درم یادص هک , دندزیم فرح

 تا یاب را یااروف
 دیابینکیم هکیراک طقفوت »

 صشیب انوا یاه>رسطیسنک یعس

 هشن هیضقلصاهجوتمات »هربشورف

 بخ » هاتوک تدمكي یارب هتبلا

 . هداتفا هلت وت هکیددیمهفهک مدعب

 ومدوخ یعس هکنم هشاب

 منکنیم

 تدای ظفاسح ادخ العف- »

 یبخ کی ندیینش زا سپ هلص افالب هشاب

 سس

 -.یریگب سامتنماب »هژات

 ...ظفاحادخ ,ءامعح »

 ردمداهنشیاجرسب ادیشوگ
 وگتفگ نیاب هناریحتم هکیلاح

 اج هب مهاگنناهگ ان مدیشیدل ایم

 رانک هک یلسع نیم یور یدراگیس

 تشاد دارق نفلتهب كيدزن هپ اناک

 همین ات هکدوب یراکیس ء داتفا
 هتشک شوهاخ سپسو هدشهدیشک

 ؛ دوب یسقاب یرثا شیورب و دوب
 قرودنچ «سیس یبآ كنرب یرثا

 رارق نفلت رادک هک زین تشاددای

 كند نامه؛یتارثا یاداد تشاد

 نآ كرحممدرک تقد هک یمک « دوب
 و دو نب داک را «متخانش ادرثا

 كرزب یفشک هکنآدننام ناهگان

 «متسی رگن قاتا ردبن اجب «مشاب هد رک

 قاتانفلتاب رفنود نآ زایکی هلب
 ۰. هدرکیه تبع رب اد رس یافاآ
 هلصافالب هدوبنمولعمكي مادک اما

 یورب یمسبت و مدمآ نو ریب قاتازا

 هکیل احرددعب و درک ناشرفن ودره

 :متفگ مدومدیم یکتسخزاریا

 , مدش هتسخ یلیخزورما -

 ؟ دیتسه نمزا یتهتسخ امشامتح

 هدادملیوحتیددخبل ودن آ زا یکی
 : تفگ و

 .ملسک یلیخ هکنم ,هلب-

 :متفگ و متفر شبناج هب

 نیشام امش ار بلطممادک

 1 دی تمم

 یقاروا زا یرادقم هاگنآ

 متشادس تشادرآرقشتسد ری زهک ار

 تسدایورب معقد یمامت هکیل احرد

 ك.چوک شی اهتسد...هن « ذوب شیاه

 , دنتشادن نیداک زا یرثا نیرت

 مدنکفا قارواه یرسرس یهاگن

 : متفک یرگیدهبسپس و

 پیات ارهتفه یقدواپ امش س
 ؟ دینکیه

 : تفگ و درک یثهدنخ

 زیمت امقاو شاهدنسیون طخ

 هبیجایتحا رگید , تسا كتشقو
 .درادنپی ات

 دومنیمتیحص هک ینمض درد

 تسد ,هن , متسییکف شیاهتسد هب
 نبداک زا یرثا زونیو یاوتسد
 ریبدرس نیح نامه رد . تشادن

 و مالس زا سپء دش كقاتا دراو

 ۲ ناو ی یوم
 , دنام هریخ قو یاهتسد یور

 یتب راک ریبدرس یاقآ یاهتسدنوچ
 .. دوب

 داد همادا

 هاتوک ربخ ود

 نادرگ راک تراجزا راچ 8

 نآ» ملیفماما لاحرد یسیلکنا
 روطن امه .تسا«هژوررازه هکلم

 ,ملیف ناگشیپ رتهدینا دیم هک
 ء وژر ووی وسن 2 « نت رب هداچب در

 .دنتسهساپ ایه ری اوز نیل اکنوج

 هیهت سیلاولاه ملیف هدندک هیهت

 هک تسا یئاکیرهآ فورعم هدننک

 یاهملیف هدننک هیهت هتشذگ رد

 یاون رتسوذآ یضعبو سیئول یرج
 .تساهدوب سچرتسا ناج هیلوا

 هک یرگیدفورعم ملیف ]

 ءدوشیمهیهت ناتسلکنا رد اهزورنیا

 دنچ هک تسا «نایارتخد» ملیف

 نآیرادربملیف عورش لیقهدامش
 ارملیف نیا . میداد عالطا ار
 یسیلکنا فورمعم نادر راک

 ترباد نآ دهک دزاسیمنیل دیوید

 «دراوهر وب رت «زلیاماداسمچیم

 نووبیاءزن وجر فتسب رک «زلیهناج
 ".دننکیمیزابیل و رک

 هژوس ابهک یملیق

 یارسیگ و ود
 یئابیز و دوخ

 «انیشوک [ولیس»
 یوق یزاب و
 «سالگ اد ك رک »

 هج ون اهآدم

 بلج ار همه

 درک دشصاوخ
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 یاهامنبسرد

 ییل وی ر - یرباک
 یکنر مین دد. انیشوکاولپس - سالگادلرک

 رد ط ۱
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 و مهوت نجیزیچ یلومعمساوح بسحهب «نیلدام» ءایحا

 زومرم ًادمعت ای تسانکمم «یلومعمساوح» ترابعنیا .تسین بی رف

 یدوزب ترابع نیا نمض تیصوصخیلو دسرب رظنب مهبم افرصایو
 دشدهاوخ نشور

 هدرپ . میوشیم «هجیگ سد نامووم نیموم دداو نونکا
 ودوریز تسا هتشذگالبق هک ار هچن ] مامت هک یزارزا ندشهتف رگ رب

 رظنب لوا هاهورد ءاشفا نيا) دزاسیم نو کد یلکبو ثنکیم
 قمعت یمک اب یلو(دزاسیم هداس ار ملیف یارجام هک دسریم
 رت هدیچیپ هداعلاقوف نیچهمه , زار نیا ندشراکشآ اب هک مینيبیم

 دودی
 روثاست تحت زوده یلو هتفایدوبهب یدودح ات هک «یتاکسا»

 دمآ و تفر لحم هک یئاه ناکم ربورود ددادرارق «نیلدام» هسوسو

 . دنوبیم نگید نانز بل اقرد ار وا , دنزمه هسرپ دوب «نیلدام»

 .دنکیملیمحت تیعقاورب اردوخیایور

 نزفالخ یب) طقفهن هک دنیبیمناب ایخردار یرتخد هاگنآ

 رد هکلب ,دراد «نیلدام»هب یرصتخم یرعاظ تهابش(یلبق یا»

 تسرد اهتسژو نعفدهارزرط.تاک رح ,داعفرء شبا دآیتءی نهاظ

 یحطس الماک تسا نکمم ندروخسنیا .تسا _ندروخرس ادسیدش
 و نمدزا رپ یئانج ناتساد كيندید یاربام هک ینعم نیاب «دشاب

 نیاربانب , مياهديمهفار ایاضق زار ملیف مامتازا لیقو میاهدمآ زار
 هاگ آ راک شالترظان دیابارچ ؟درادیفطل هچرکید امیارب ملیفهمادا

 ؟ میدادربخ نآ زا یبوخب البق ام هک میشاب یزیچ ندرکشاف یارب
 «هجیگ س» زا یداعویماع نایچاشامت شک ا یروعغلد هدمع تلع

 لمعنیا .تسارجام مامتاذالبق ناتسادزار ندرک شاف نیمهرطاخب
 یاهناروسج لمع ناوتیم ,یچاشامت هماعلمعلاسکع ظاحل زا ار

 .تسناد كاکچیهبن اجزا

 « ام یروخلد هک مينیبیم ميوشرتقیقد عوضومرد رگ ا اما
 ندشزاب زا لبقات ام.دراد رت قومع یعلعام ندروخ بیرف ساسحا

 .ميدرکیمقایطناو یهارمهویدردمهساشحا «یتاکسا» ایالمک هرگ

 هب شقایتشا رد , وا یاهوژرآ و اه فض رد اقیمع ام
 تسدو هناژور یگدنز زارارف یارب ایور كيهب ندیشخب ققحت

 ایمقتسمام .مياهدشكيرش هنازوریک دن ذزا یتالاب یزیچ هبنتفای

 همطا الاح میدرک هب جت دشدراووارب «نیادام» كرعرد هکار همطل

 هکلب هدرم طقف هن «نیلدام» : دوشیم دراوامرب یرتدب و رتدیدش

 . دسریمظن «نیلدام» دضو لب اقم هطقن

 شهاگتماقالتهاتاروا «یتاکسا»هک تسه «نیلدام»هب هیبشهزادنانآ

 لگ هزاغم كينيرتیوزایریوصت «یدوج»روهظ همدقم. دنک بیقعت

 تسدرد «نیلدام»هک نآ هب هیبش, لگ هتسدكي نآ رد هک تسا یشورف

 (دشرپرپ یذغاک یلگ هتسدلکشب «یتاکسا» سوباک ردو ) تشاد

 ردتخد نیاهرهچ كل ذعم

 تارطاخهدنهد شیاملهک یاهنحصرد دمب هقیقدجنپ. دروخیم مشچب

 : منکیم هدهاشمار ایاضق تقیقحولصا تسا « یدوج »هتشذگ

 یدسجودوبن غوردیزیچ «نیلدام»سپ دوب یدوج یمقاو «نیلدام»
 ینز هب قاعتم دید جرب هرجنپتشپذا ارنآ طوقع «یتاکسا» هک
 ره گرد لاوگعود الاح.دوب هدیدن شرمعرد 6 اکسا»هک دوب

 یاهناتساد نون اقنیلواهک تفرگ میمصت كاکچیه ارچ هکنیا لوا

 ارجاههظتنمریغو هدنهد ناکت هجیتن ودن زب مه, ادیسیلپ - یئانج

 ,ملیفندیدم امت زا دعب ,هکن آ مود؟ دنک شافهعهذگ ملیفلوا ذاموسود ار

 الصف ؛دراد یلبق عیاقوردیتیدهاو رئاهچناتساد هرک ندرکشاف

 دوشیم ملیف نخآ موسكيهبطوبیم اساسا هک ارلوا لاوئس باوج
 .مهدباوجمود لاوئ-هب اتمشوکیمو, دعبیارب دن امبات مراذکیم

 ؛ارجامذارزا نتف رگب هدرپربانبددام لمعلاسکع نیل وا

 افرص ددادامرد زارنیا یاشفاهک یرثا . تسا هتشادن دوجو الصا

 تیانج كي هسیسدو برف ينابرق ام هک تسین بلطم نیا ندیمهف
 هبء اهیقالخا فعض طاقن نیرتیاسحزایکیهب ۰ میاهدوب صقنیب

 میا هدشریگاف اغ ام, تساهدروخهمط) تایمق او زا امیعی اضراز ساسحا

 اب هک یئاهملیف «دوویل اهتخاس یاهمایف نیرتهب ذا یضعب

 «یزابهرخسم» ریظن , دن اهتشاد توافت رایسب هژوسو نحل ظاحل زا مه

 .تیعقا وزا رتگ رزب»«(«یناوجریسک ا»:تارهت رد )«نک اهدراوه» رثا
 : نآ رهت رد ) «یدسالکین» نا

 .دناهتشاد هتفهنار «تایمقاوزا یتیاضران » نیمهدوخ یناتسادهیام

 وهژوس بلقرد («یگدنزتمظع»

 «هچیگ رس» هک یقمعهباد نومضمنیا , اهملیف نیاذا مادکچیه یلو

 حیرصنینچنیا «هجیگ س» ددن امان آ ودن |هدرکن یسدرب تسا هدی واک

 . دناهدادن خوسر یچاشامت نهذ قامعارد عطاقو

 یک اندددوحنب و دنکیم یلاخا رام یاپ نیذ «هرگ هندشزاب

 ردراک زا بی رفو بذک نونک | هک اجن آ ردنامدوخ ندش هقرغنآ زیمهب
 3 . دژاسیمنامفقاو تسا هدهآ

 ردءار ندششاف هظحل رد ملیف هک لمعلاسکع نیا كلذذعم
 هرابودارمایف رک |.دب ایلیدعتیدهبقدعت رد دیابتساهدروآ دوجوب ام



 یک دیچیپ وتفارظ نازیم هبالماک لوا هعفد هک مونک یمهدهاشم .میشیمب

 ابایو ندسید هدابوداب. میدوب هدرینیپ كاکچیهیلصاروصتو رکف
 «مهوت»هک ,نامدوخ نهذرد ملیفلواموسودقیقدیزاسزاب و یروآ دای
 هدروآ یمن رد اد «نیلدام» دیلقت افرص «یدوج» .هدوبنقلطعمهوت ام
 هدوب هدش «نیلدام» دوخیدح ات, وا هکلب هدرکیمنیزاب ادوا لدو
 نیا اب یلد , «یدوج» هک مینک رواب ميناوتیمن ام هک نیمه . تسا
 لتع ید نانچنآ لر هناوتب نگ ره مینیبیم میداد هک تایصوصخ
 . تسا كاکچیه ضرغ نیبمو ام یاعدم هاوگ دنک یزابار «نیلدام»

 «یتاکسا»اب راتف رهوحن رد دمب و دوخ دوهظ ٍيل وارد ) «یدوج»
 رایسب وهفط اعیب ,یهاعرظنب (دنک یمبیقعت شق ات ات اروا د رمهک یمقوم
 روطب لاحنیعردو هنایوج هزیتسشراتف ر؛دسروما دآ دوخ وهد رک گز ب
 هل ابم یدایز«لوصول |له-»نز شقنیافیا ددیو تسالرحمیل ذعمم
 راکشآ جی ددتب یو یثاهن فعض . دننبلوگ اد «یناکسا»هک دنکگیم
 .دد گییمن یف رعمشوهاب یرتخدانا ونءب «یدوج» نگ ره كا ذعهدوشیم
 یم «یدوج»هب ملیف نایاپ رد «یتاکسا» هک روطن امه نیا دوجواب
 .تسا «یلب اقرایسب درگ اش» وا دیوک

 هناتسآ ددار «یدوج» تسژو راتفر نامدوخ نهذردرگ |
 ریسفت ۰ مالک نحل ,تروصتلاح ,نداتسیا هوحن) لتهرد شقاتا رد
 اب (دنکیم «نیلدام»و «یناکسا» قشع یارجامزا هک یفیخس وبعتو
 و نتفد هار زرط) «یتاکسا» باوخ قاتازا «نیلداه»جورخ هوحن
 مهربارب رد (تناتمو یرادنتشیوخ, هدیرب هدی رب تاماک ,نداتسیا
 هکلیدوبن هدش افیاشقن ظقف هن «نیلدام» هک میوشوم هجوتم میهددارق

 دو, یرکیدصخشیلکب
 لیدبت یدودحات «رهاظت» هک دادصیخشت نا وعیم یناساب

 رهاظتنیاردتسانیا دسریم رظنب یضا وهچن آ .تسا هدش تیمقا وهب
 ندوب «یناکسا» قشاعهب رهاظت اب «یدوج»هکشا نآ وهدوب یفده
 یتساربدوخ رانی ان ای رج رددعب ودنک شیوخقشاع اروا هتسا وخیم
 .تسا هدش «یتاکسا» قشاع

 ماهازا وامم (یفوردیشکدوخ) یشک دوخذا لیقوا داتفد
 ودراذگب یتاکسایا ربدهاوخمم هک یاهمانرد یدوج) .تسا راکشآ یاه
 نیا دوبن رارق» :دسیونیم بدوشیم فرصتم دمب یلو تدنک دارف
 و متفاد تتسود هک ینادیم «یدادتسود ارم رگ | ... دعفوب قافتا
 هک نیابسحهب تالمج نیا ...«مشاب هتشاد تتسودهشیمه متسا وخییم
 .(دنکیمقرف مهاب الماک ناشینعم «یدوج» ایدش اب «نیل دام»شاهدنیوگ
 یتاکسا هطبار تاظحل مامت عقاورد هک مينيبیم میوش رتقیقدرگ |
 «رهاظت» زا ار«تقیقح» نا وتیمن هک تسا مهبم یدوط «نییل دام»اب
 یمقاو اسیلکو هعموصب نفسرد «یدوج» بارطضاایآ .درک كيکفت
 «نیل دام)هک دنک یم رهاظت درادهک تسا «یدوج»؟تسا رهاظت ای تا
 هک هچنآب ندش كيدزناب هک تسا «یدوج»ایوتسا هدش نارگن
 درادهمادا ؛تسا هدشنارگن تسا هتشاذگ را رق البقاد شاجنا

 یامه امنیس رد

 یمایم - لاسروینوا - اب ورا

 نوفسیت ۳۳ انثاس نا وبا

 تن

 اماروناب . شوب راد
 اراتسآ . ول راک تثوم

 یاب یروب
 یرداک جریا

 یم اهم غاخ

 یرویظ 5
 هدنخ . دا درپص . یورکیماک . ءلاس

 قارشا ۰ دازرشس . یریص ۰ داذآ
 رادربماخ نادرگداک

 دنمجرا نویاهم_ قافصاض,

۵ 

 (شیرجن)



 وی دوکلیژریو نیتن اتسنک :

۱۳ 

۳۹ 
 : ناتساد یاجنیاات

 نایلیمی زکام » رتسگناگ
 «سوک ات داپسا » شردپ هک «میها رب

 هلیسوهب نا رگ راک عفن هب یباصتعا رد

 زاسپ « تسا هدسیسد لتقهب _سیلپ

 شیوخ هاگداز هب ینادنز لاسهد

 هکن  ذا شیپ یل و دد رگیمزاب تسداخوب

 هو رب هاکیمامام» شردام دزن و هن اخ هب

 زور حبصو د ربیم رسب لتهدد ادیبش

 «نا رتاک» سیلپ رتن الک رتفد دداو دعب
 یتخسهب ادوا هک یث اج ینعی « ۵ وشیم

 مسکح شیا رب هک ی سک و هداد هجنکش

 یتددم ادتبا .تساهد رک دداص ین اد ز

 هّن داظتنا قاتادد اد نایلیمی زک ام

 روضح هب ادوا نا رتاک سپسو دن دادیم

 «ین دب شیتفت كسی زا سپ . دریذپیم
 دوخاب یلهحلسا یو هک دن وشیمهج وتم
 دد یئوس دصق دسریم رظنب و درادز

 رتسگن اگ زا نا رتاک. دشاب هتشادن رس
 دنک راک سیلپ یا رب هک دها وخیم سک ام

 لوط ددهک هوشیم دوآدای یو یلو
 هتخومآ یداجن لغش « ینادن ز لاسهد

 رسددد رب و دود دهاوخیمن رکیدو
 ه ادنمورب آو هداسدها وخیمو هد رگب

 دی وگیم وا هسب نا رتاک . دنک ی گدن ز
 ذا تسد دناوتیمن زنگ ره راکتی انج

 4ب شرد امد زن سک امو دداد رب تی انج
 رتسگن اگلامعا سیلپ. دوریموا هناخ
 سک ام ودریگیم رظن تحت ادسکام

 شیپ ادیمادآ یگدن ز دریگیم میمصت

 شوخ هنیرید هقوشعه اب .دریگب

 اداکشآ یلو دنکیم تاقالم «اذور»

 نیاذا ودن ۲ هطباد تسا رتهب دی وگ ی م

 رتخداب نآ زا سپ و دوشعطق دعبب هظحل
 «لگ» .دوشیمانشآ «لگ >مساب یل هچب
 طسباود.دریگیملدهب ادرتسکن اگ قشع

 دوشیم «اذود» تداسح بیس ودسنآ

 یشک  وخهب تسد « اذود» هکیروط

 شددام هزن هتخی رگ رتسکن اگ و دن زیم

 «کیمامام» «ربخ نیا رک ذاب .دیآیم
 لگو سام و دسنک یم 4هتقکس

 یوجتسجسیلپ هجیت ددودن وشیمدی دپ اف
 ...دنک یم زاغآهداب نیا ددا دشی وخ

 :دیوکیم سیلپ هدادا كشزپ
 اماتسادوآ شات امقا و دن اهدرم تل وژووعمور دتنام اهنآ-

 ب ذااركيعن اموروهنا رعاشتل اح گرم

 کف نیاب دریمب 45 نیاز الیفرتسکن اک هک نا بیحع ...تساریازا

 قافتا هک ار هچره , هظحل هب هظحل , دسیوتپ ادعیاق و هیلک هک هداتفا

 همه دوشبقرغ شییتشک هکنیاذا لبق هک یتشک نتیپاک نیعهب «هداتفا

 .دنکیه تشاددای صوصخمرتفدرد ار تاقافتا

 تهجنیمههب .دندنب هب اررد هک دهديم دوتسد نارتاک یتنالک

 ناتسداد و نارتاک رتنالک و نیلوتقم داسجا نآ لخادهک یقاتا رد

 تمسق دد.دوشیم هتسب « دنتسه سیلپ سرزابیفن هسوینون اقكشزپو

 و ناراکنهمانزود و اهمدادناژ و تاذابرس ۰ هناخ نوریب

 .دن |هداتسا ناساکع

 یتهنحصدنن اه اییرقتو هدربن

 :دهدیم روتسد ناسرزاب یفنهس زا یکیدب نایتاک رتنالک

 «دیناوخب امیارب ادرتسکن اک یاهتشاددای»

 هتشون دادم ابنآ یورهک ارگ رزب یطخذغاک هتسدب لب سیلپ سرذاب

 :دنکیم ندناوخب عورش دوطنیا و دریگیمدوخ تروص لب اقم هدش

 كرزب ترفاسهزا لبق رتسگن اگ كد یاهتشادداب
 یئوگ ذاب یارب داکیرابهب بقلم میهارپ نایلیمی زک ام نه

 : ماهتشون ادریذ بل اطمدوشب هاگ آ ایند هکنیا و تقیقح

 كی طقف ,دیشک لوط لاسهد هک نادنززا تمجارمزا هی

 « مدرگنسب ماهدمآ نوریب هک یمنهج نآ هب نکید هک متشادوزرآ

 ارمنهج نیا معط هکنآ زادعب .تسا منهج كمن ندعم .كمنندعم

 .مدرکن رب اجن ادب یکید هک متفرگ میمصت .مدیشچ
 و دننکیم مورحمایند نیچهمهذا اد ناشدوخ مورم بلغا

 ینیعم یاهزورردالثم , دنوشیم لئاق نیشیوخیارب یث اهتیدودحم

 « دننکیم رلدنفرص اهینارذکشوخ و تاحیرفتزا ,دنریگیم هزور

 دن |هدینشا رث ] مان طقفو هدیدن ان آ هک یمنهج,دن ورن موجب هکشیایارب

 ماهدیدادمنهجهک نم ,نماما . دنسرتیم نآ مان ندینشذا كلذعمو

 .تسا هنوگچ هک من ادیم

 هسب ممشچ یکید دابو مدش صالخ منهج نیا زا هرخالاب

 فرصاهیشوخهمه زا متفرک میمصت هک دوب نیا داتفا زور یئانشور

 لبقءمتفینكمن منهجرد و موشن طخراچد اددجمهکشیا ات, منک رظن

 داود یال اد یجنگ متفیبنادن زهب و موش تشادزاب هکنیا زا

 متفرگ میمصت نادنذزا تمجایم زادعب «مدوبهدرک یفخم ماهناخ

 میلست یکیدهک متف رگ تهجنآ زا |رمیمصتنیانم«من نن جنک نی اب تسدهک
 زا ارجنگ نیا اتمدشن اوغا هاگچیه هک تسادهاشا دخ.مدرگن سفن هسوسو

 دوززاوراک هلیسوب ارماهنازورناننم. مشکب نوریبدوخ هاگ یفعم

 .مدوبهتقرگ داینادنزرد هک یرنه هلیسوب, مدروآ تسدب میوزاب
 جنگ نیا زا هدافتسا یارب « نم دناب یاضعا « نم یمیدق یاتفر

 زا یعح مدرک عانتما نماما , دنداد رارق راشف تحت تیاهن ارم

 مدزمان ابهک مدرک رظن فرصنم« مدیزرو یراددوخ ین نآ تیور

 رظع:م زوروبشلاسهدو تشاد تسود ارم هک ینز اب« منکب یگدنز

 متساوخیمن نم هک تشاد قلعت یطیحمهب نزنیا .دوبنم تشگ زاب

 اهنت یلکب سک چیه«دوبن اهنتوا .مشاب هتشاد قلعت اجن ادب یکید
 .مياهتساخرب نآ زا هک ميتسهیطیحم نآ زا هکتكي همه ام .تسین
 اه هداباک و اههناخیم وا هکلبء دوب هدماين مدزن اهنت نم دزمان

 یک دنذنآ ردهک یطیحمو ارم هتشذگ همهو نمدن اب یگ دنزواهلته و

 .دوب هددوآ هارمه « مدود هدرک

 جیه متساوخممندوب هدروآ وا هک یئایند نابنم هکنیا تلعب

 شیشک كي لثم .مدرک ظنفص نزنیاذا «مشاب هتشادیطابت را هجو

 مدزمان .ددوآ یودنمب یتخبدب نیادوجواب مدرک یک دنذ مردامدزن

 وا درکن كرد كایو هفرم یک دنزكي نتشادنب ینیهارم میمصت

 مدوخیارب هک یتلیضف ویک اپ تاعبنم هک تشادنلوبقو درک تداسح

 واز دوبن مهفلب اق شیارب تلیضفو یوقت هملک هعبلا-ماهدبزگ رب

 تلاخد ارجام نیارد مهیرگیدنز هک درکیمروصت وا ؛مدرک یرود

 .دشابهتشادیتلعهک نآ یب .دیزرویم تداسح تهجنیمهب .دراد

 دون اشک دوب هتف رک رظن ردالبق هک یناکمهب |ممدزماذحبصزورما

 هب هک تساوخنمذا دربیمجن د هدرک هک یشک دوخزا هکنیا هناهبب وا

 دوس ان آرد واقاتا هک لتهموسهقبطهب نم موربوا تماقا لحملتح
 نیمه هسن «دهددارق داشف تحتارم هک دمآ ریددصدد مدزمان .معفر
 ترسپ ناب ایخهب ارشدوخ هک درک مدیدهتوتف رهرجنپ هبلیور ظاحل
 نامه دد .مدادزاب لمعنیاذا ارواات مدب رپ ولجنم .درک فهاوخ

 نیئاپهب درک یئهن ایشانتک رح اتلفغ شمریکب متساوخیم هکیاهظحل

 نیدومام .مدینش ادناب ایخیوتمدرم دایرفوداد الابذا نم .دشترپ
 یم .دندش یضاح لتهلب اقه سنالوبمآ كينينچمهو تافداصت شخب
 هب .تسانادن زهب تشگ زاب نمیارب تانایرجنیا هجیعن هک متسناد

 كرسمرد هک تسادهاشادخ .مهدب تاجن ارمدوخ مدرک یعس تهجنیمه

 ادتشون ساها ,دریمب واهک تسا وخنیمروط:ب |تشون رس .مریصقتیباذور

 دنهاوخ ازورلعقب معتمارم هک متسن ادیم .دنکفانادن ز هب ناوتیمن

 یهاگ دادطسوت هکشی انودب و ماهدشدا ذآ نادن ززا تن امضدیق اب نم.درک

 متساوخیمن نوچ.دن زادن ایبمنادنزب اددجم دنناوتیم موش همک احم

 هکیمقومومتف دلتهیناو ریشهب موس هقبطذا مدرگ رب نادن نب اددجمهک

 ؛سک ام»:تفگیم هک دمآ مرطاخب شیشک هظعومناهگ ان مدیسر اجن آب
 كياب ناکلپكی هیبش هک یئایندرد یوقتو اسیلک هانیرد :م زف رع رس

 اعقاو «یسربمهیناوریشات و الاب تاقیطهب طقف یناوعیمتسادوسناسآ

 + مدیسر لعهین او ریشات مهنم

 نودب تلیضف و یوقت هک ردقچره » هدوب هتفگ نینچمهشیشک

 یتالاکشاو لئاسمنامهاب رن مهزاب «دریب تالاب والابارتدن وادخب نامیا



 یناوریشیورنم اعقیقحو «دشیهاوخهجاوم هدوب رما یادعب ارد هک
 منک دارف هک مدوب روبجمنم .مدید وری ودعناوم نامهاب اددوخلته

 . موشن داتف گ سیلپ تسدب ات

 و درادن نامیا ادخهب هک ین اسنا» : دوب هتفگ نمنچمهشیشک

 نامه هب مهذاباما دورب لتالابوالاب دناوتیم دنکیمن کمک واب ادخ
 نسیرتالاب هکلتهیناوریشزانمو «دسریمهدوب ادتبارد هک یثهطقن
 ناب ایخرد ,مدوبنآ یادتب ارد هک مدمآ ین اب ایخب دشيم بوسحم هقبط

 هب تاعهسهب هک متف رگ میمصت نمو دندوبن سیلپ نیدومام لتهتشپ

 » مورب هناخب
 زالبق ,منیبب ادمددام رکید هبتمکكي هکنیا یارب -لوا

 . منک یشک دوخب مادقا هکنیا

 مروایب نوریب هاگ یفخمزا اردوخ جنگ هکنیایاس - مود

 یک دنذیارب یز
 . درکیمتفایدد ارجنگ نیا یتسیابیموا تهجنیدب (تشادن

 چنمنودب مردام هک اریذ) منک میلست مرداهب ادنآ و

 مدوسب هدرک یفضمجنگ اب هکاریریتتفه هکنیایایب موس

 هک یبل اطم مامت دوجواب ؛مدوایبنوریب هاگ یفخمزا دوخنتشک یارب

 ,دناهعفون نمتیانجلیمو یرکیشحوو ملظب عجاد اههمانزوررد

 ای ریتتفهنآ اب ارمدوخ متسناوتیم طقف .متسهیمیالمو مرن مدآ نم
 .مدوبهدرتک یفخم اجكيرد ادجنگ ورهذو ریتتفه اما .مشکبرهز

 وا لسباقمنم .دوبنعف اب لوغشمو هتسشن شدوخیل دنسیور مردام

 (مهد همتاخ ميگدن زب هکنیاذآلبق) ادتان ایرجنیا همه مدزوناز

 .دریگب دا رقاناگید هدافتسا درومدیاشات مسیودیم نیا یارب

 نودب»:دوب هتفگ نمهب تاعفدب مرد ام ,نادن ززا تعجارمزادمب
 .«درم مهاوخوت

 عمجمیاهمشچ رد تكشاو متف رگ لغب رد ارمردام یاهوناز نم

 . مریمب مهاوخیم هک ,ميوکبواب مدوبرویجم هکنیا یارب «دوبهدش
 نمامام» :متفگ نم اما دوب داوشد یلیخ هلمج نیا نتفگ

 متهجهب ارم اددجم الاو مشکب اد مدوخ دیابو ماهدش لتق بکتیم
 . « تخادنا دنهاوخ كامن

 دوب هداتفا قافتا هکیروطنامه انیع اد زیچ همه تقونآ

 نمبو دوب هتشاذگ نم سیور ار شیاهتسد مردام . متفگ وا یاب

 نزنیاهک هدوب تشونرس , مریصقتیب هک متفگ وابنم ۰ دادیم شوک
 ۱۳ نم اه یه

 یارب هکادیلوپ نیا وا یتسیاب هنوکچ مداد حیضوت مددام یارب
 لوپ نیا متفگ واب دوشن سیلپ داتفرگ ات دنک جرخ مراذگیم وا

 ضیرم ای دنکب راک دناوتیمن هک تسا یعقاوم یارب ی در تا

 . تشاددهاوخن یئهصغ چیه یکید جنگ نیا نتشاد رطاعخب . دوشیم

 سکیورنانچمه مردام یاهتسد , مدرک یم تبحص هکیعقوم
 متشادهک یماکنهو . تشاد دارق , مدوب هدز وناذ وا لباقم هک نم

 دوخرب اما .متفیب قهقههب هکدوب كيدزن متفکیم.,شیارب اد اهنیا
 . منک تحاراست اد مردام ربا زا یگوب متسنا وخیمن نوچ مدش طلسم

 یادا اب اد مردام نم . دوبهدرم مردام , دش مامت مفرح یتقو
 تاراهظاهیقب مردام مدوب هتشک ازور لتقهب فارععاو هلمج نیلوا
 . دوب هدینشن ارم

 بکت رمتعاسکی زا رتمک فرظرد هک دوب یلتق نیمود نیا
 تختیورار مردام ء دش یلوتسم نمرب یدیدش سرت . مدوب هتشگ
 هکنیمهاما.مشکب اد مدوخهک متشادرب ادریت تفهو مدادرا رق باوخ

 تسیادوب سیلپ تسدب اهاوپنیا هک مدرک رکف داتفا هنیجنگ هب ممشچ

 زا یکیرد ارمردپ سیلپ . دمآ شوحب منوخ تقونآ داتفا دهاوخ

 هکتسه سیلپ لتق ماهتاهب مه ارمو دوب هتشک ی رگ راک تاب اصتعا

 و .هدرکدرخ اد مياهناوختساو تشادزاب درکیم هناتسم تارهاظت
 مدآنارازه زورره سیلپ عوننیا . دوب هتخادنا نادنزرد لاسهد

 هکیئاهن آهن
 . دنتتسه هعماج دارفا مامتیمقاوو یقیقح ناراذگتمدخ
 هد ریگتیدت صشتآ هکالطاما منزب شتآ اد اهلوپ هک مدیشک تیرمک نم
 نسیمه رد .دتفین سیلپ تسدب اهلوپنیا هک متشکیم یلحهارلابند
 نم نودب هک دوب هتفگ نههب مه یرگید صخشهک دهآ مرطاخب هظحل
 نسمک رتخدكي .دوب هچب تخدكي مدآ نیا «دنکب یگ دن زدن اوتیمن
 هک یعقوم مدرکیم ناتیمطاوا یاهفرحب دیابن اتدعاق .غل اب ان ولاسو
 هک تسنادهم ,دنکب یگدنژنم نودب دن اوتیمن هک تفگ یهنمهب مردام

 کیم هک هچن ابو دیوگ یمهچ
 .تشادن یداقتعا .دوب هدزهک یف رحهب هچب

 یئاهجن رواهدرد زا هک نیایارب ۰ د رک يمنیسحت | رم رتخد
 نیسحت ميرتسکناک ترهشرطاخب | رموا .تشادعالطا مدوب هديشک هک
 نارازه هک نیا رطاخب ونم ین آ وژنودترهش رطاخب نیدچمهود رکیم
 هتن اماتقیقح وا دیاش ...درکیم منیسحت دن اهتشادتسود |یمهک نز
 وا ,دناهدوب مقشاع و هدش انشآ نماب میگ دن زلوطرد هک یث اهن ژمامت
 .درادناکمانیا ,هلب. تسا هدشمتشاعزون

 قیوهتهب تعاسکی یارب اد یشکدوخ هک متف رگ میمصت نم
 واب ومورب هدرک یمراکاجن آ كرتخد هک لایور یدادقهفاک هب و مزادنیب
 نیل تک نیا یاربو مادش لدق بکتیمنم :میوکب راکشآ
 هک یتسه یناسنا اهنتوت .مشکباد مدوخ مروبجم ,موشن داتف رگ
 مگ رمژادعب ومتسه یتفگنهتورث بحاصنم .یئهدنام یقاب نم یارب
 یثهناسفا تورث . مشخبیموعب ادنآ و مرادن یجایتحا نادب رگید
 نظعوس دروم هک ینک طایتحا یلیخ ندرک حرخ عقوم رد . تسا
 .دوبیهاوخرادلوپ ترمع مامترد بیترت نیمههب. یوشنقاو سولپ

 رد دمبعبر كي ؛ مدرک لمعمدوب هتف رگ میمصت هک روطنامه
 .متشادرارق كرتخدلب اقمرد لایورد یدانق هفاک طایح

 زاو هدرک واهبتشپدعب و مدرک عادوومدادواهب ارلوپ هسیک

 . دنزیگنا ترفن نم ظنب و دهدیم جند ار

 رتخدننآ ,سکعهب اما . تشادنامیا تا

 هک مدید «مدیرپ نرتهلپ یورهک یثهظحل نامهرد اما.مدشرود اجنآ
 ارسوا. دهجب نرتهلپیودنمدنن ام دشقفومو دودیمنمستشپ وا
 صخد» :معفگ وابنم. دنک لوتساوخیمن و تفرگ شدوخیاهوژاب نیب
 مها ونیم مهنمهک ه:دادباوجنمبوا «مریمب دیابنم,نمیولوچوک
 تسد زا |دمدوخمتسناوعن . میدمآ هناخنیابمهقافت اب «.مرهمبوتاب
 مشکب ادواالبق هک درک شهاوخ , دوبنم شیپ وا .منک صالخ گكرتخد
 .مدوبن شعمهذآ نم هک ارید . مشکب اد یسک متسناوتیما نه اما

 لامقتسا هب نمدادک رددها وخیم» : تفگ ودرک سامتلا نمبوا
 مستفگ وا هب تبقاعهک درک سامتلانمب ردقنیا كرتخد. دورب گرم
 تخت یورو دروخار اب ت لک . مدادهارمه كای تو هزدخمداومهک

 تشاد كرم. تشادرارق تختیود سحیبو جیک واالاح. دیشک زارد
 هلمج نیانآ یورهک تشادنتربیدیفسشوپ ور . دمآیم شغآسهب
 مدرد ابیرقت رگیدالاحوا «لایوریدادقهفاک ه:دوب هدشیزود بالق
 زاردوا یولهپهک تساوخیمودرکیم ادصا رم عطقتیالو . دوب كرم
 كي رد مسیئأد شومغآ رد ار رگیدکب کیا اح ردام ۰ شک

 شراتک دی ارگ یشوماخب ور واردتایحیث ادشورهکیتق و .میدرمیمهظحل
 هلولک كيهاگنآ و مناسرشناروا هکشیایارب یمارآ هب مدیشک ژارد
 شوغآ ردار وا. معخاس اهر اررهت تفهدعب و مدرک یلاخ مدوخبلقرد
 .تشادوزرآ و دوب واتساوخ هکیروطن امه,مدیباوخشرانک و متفنگ
 ارم واهک منادیمالاح نم .كرم رد,میتشاذگ مدق تیاهنیبهب مهابام
 اتقیقح نم هک تسا ینزاهدتوا. مرادتسود اروامهنمو ددادتسود
 مهو یناوهش لیامتذا شک رزب هک تسایتشعنیا. ما هعشاد تسود
 .تساین ادواج قشع كيزارقک دزب نونچ

 شهاوسخ درادن یضارتعا و دنکیمن تفلاخم سیلپ یگا
 . لگ دانک, دينک نفد مقشع نیرتک دزب نبق دانک ارمهک منکیم
 ۱هیودرسه یارب بیلص كي - ام بیلص یور هک منکیم شهاوخ
 كچوک لک ورتسکن اک اجنیا» : دیسودیاد هلمج نیا -تسایفاک
 داد همادا .«تیدبارداهنآ قشع یارب دینک اعد ,دنا هدیمرآ وا

 ژانتی 
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 نیچلگ ریما تیربدم هب
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 یبد ر نسدوسهلاد
 یملیف یاههشیپ رده دل ونی ر

 «هتسکشیاهغرممجت* مانب دنتسه

 ملیف رد نیئوکین وتن7 8
 تسود اد نارپ باقع سکچوه»

 .دنکیمیزاب «درادن

 یزاب لونشم سیب نیلک 8
 نسارگرامرثا «هسوسد» ملیف رد

 . تسا

 ميتشونالبق هک روطن امه 9

 رد اکیسد و واچدام و ایفوس

 « نادرگب اتفآ لگ » مسابیملیف

 وکسمردملیف نیا . دننکیه یزاب

 یدژارت یناتسادو دوشیم هیهت
 ددانآ عوقو نامز هکد راد كيمك
 یاس یا وا تاب
 «ینیتا و از»هشومهلثمانآ تسیراتس

 یاسر

 ملیف« ۱۹۳۰ یسدام» ۱ ]

 تسا ناشدامنیدوک و نولدنلآ
 نآ یرادربملیف تسا رارق هک

 كي ناعساد . ددرگ زاغآ یدوزب

 ۱۹۳ ۰دددیما نودب وروشرپقشع

 کورب ود پیلیفدی دج من
 نارگیزاب» یوسنارف نادرگ راک

 «یدام یاهسوه »ای «دیدجی ایثد

 همه بوبحم «نیدلا رخف»

 كرزب تیقفوم زا دعب اهنز

 نوچ یئاه ملیف رد

 «اخیلژزو فسوی»

 و

 «ناعاحش لسا»

 میظع ملیف رود کانبا

 لاس هثداح رب و

 دا رمیحاح

 نیرتگ رربرد یدورب
 تحتاپ یاهامنیس

0 

 خخرالزین 

 پیلیفنآ ناکشیپینه هک د راد مان

 و هیرپاوسن ارق ,سیدوملپ؛هداون
 .دنعسهزت روک انیتعل او

 دوویل اهرد ویت امیریم 8

 قافت اب اردوخیثاکیرمآ ملیف نیلوا
 یاهمدآ» مانب نی وک كمویتسا
 .دنکيمیز اب «كچوک یایندوارزب

 هدنناوخ كي شقن نیئوک كم

 . تساراد ارناب رهمو باقشوخ

 ودن وملب لب ناژ تسادا رت 8
 نادرگ راک نمدوب ناج یارب

 دوویل اهرداریملیف «فدههب تسرد»

 مالعاذونهملیف نیامسا .دنکیژاب
 .تسا هدشن

 ملیفرد

 پوش آر تم

 اهت رضم
 اناداراب یح

 یواناد مس گید داب 6

 تك رد ی ایورتساهولچرام و

 دنهاوخیزابمه یگیدکی اب ملیف

 یاربین اکم» ودنیایلبق ملیف. دش

 تخاسا ین آ اکیسد هک دوب «قشع

 یدادربملیفمامت از سپتسارارقو
 تعجارم اب «تادرکب اتفآ لک»

 نیا وکسمزا ینایورتسامولچرام

 ملیفمان .دوشهیهت ایلاتیا رد ملیف

 كی و تسا «یمومع هاگ آ راک»

 .تساهن اقشاعورادنووسک ] ملیف

 دراد دضق میداد هژود 6

 ملیفار «هتکلک هوا» قفوم شیامن

 . ددک

 ممارفی

 هزمشوخ کاذغ «یلاعءاوه
 ناربا نادوتسد نبرت ابی ز رد

 رادک ۵9
 دورجاجلپ



 یار یثهژان پبآ
 ناتهقالع هدوم شقن 8 .

 ؟ تسا یشقن عون هچ
 یفنم یاهپوت الوصا نم -

 نامز ,یلعفنامز .مرادتسود اد
 هاکن كيامش .تسا نامرهقدض
 زوردنسپدروم یاهملیف هبیهاتوک
 لآ هدیا نامرهت ,دیزادن ایب اپورا
 لفم ینانامرهق دض اد مدرم
 .دینوبیم هریغو .دن اب نمیج

 ددومشقن ملیفمادک دد 8
 ٩ دیاهداد هئادا (دناتهقالع

 هکی اهملیف همهرد ابیرقت -
 ماهتشادیفنملرماهدد یزاب اجنیا
 تسود همهزاشیب هک یشقف یلو
 ماهقال-ء دروم نکا راک هبو مداد

 ناوجكي شقن منیبیم سشتکیدزن
 دیدجملیف «ترهرهش ملیف ددیمیه
 ردنونک | هک تسا روپقداصررهچودم
 . متسهیزاب لونشم نآ

 بلاج مایف هژوس دیاب ٩
 هکتسا دابنیتسخن نوچ «دشاب
 لداسم هب یناریا ملیف كيرد
 یپیه صاخ یاهیراب ودنبیب و
 ؟دوشیم هتخادرپ نامدوخ یاه

 «تره رهش» ملیفدد ,هلب -

 یتاقبط فالتخاب دابنیلوا یارب
 رد .هدش هتخادرپ ناناوجنایم

 و دنمتورث ناوجكينم مامفنیا
 یناوج ,متسهرهشلامش لابل)غراف
 یک دنزرددوجو,یاهرایعممامت هک
 وا یکتسیاواهنت و دنادیم جوپ اد
 یک دن زتل اصانودب و حوپیاهدایعمهب

 تسود اد روتوم داوهناوید.تسا

 یرافغ ریگناهح
 ام نیب تسا یدروخ ربدمب .مداد
 هشبوتج رگ داکوروقف ناناوجو
 .دزیرم» ارهژوسهباپ هک

 پیت وهژوسنیاب تبسن

 ؟ دیراددیمآ
 نوچ .دایزیلیخ .هلب -

 ون و هزات تک اراک كي رتک اراک نیا
 نآب یسداف ملیف ییهدد هک تسا
 هژوس نیدچمه :هدشن هتخادرسپ

 هچرد ملیفنیا زا ریغهب
 ؟ دیرادیزاب یئاهملیف

 ءاین رهپساب «نا دایش» ملیف رد-
 ملیفردنینچمهوینالسوتمو اشرک
 لركي اویشرذآو نیدرف دیدج
 . مرادهدعمب ادریگ مشچ

 رنه هدود اب و 8
 ٩ دیاهدن ادذگ ناملآ دد اد

 لیصحتناملآ ردیکشیپ رتهوامدیس
 یناملآ ملیفدنچرد دعب .ماهدرک
 متفرگ هدهعب ادیکچوک یاهشقن
 یناملآ نرتسوود نایمنیادد هک
 شقن رک رابسکلو ییاربریپ هک
 مترهش تعاب ددتشاد ارلوا یاه
 مدسمآ ناریاب نآ زایپ .دندش
 .متخادرپ اههلیفدد یزایبو

 اجنیا هک دیداد تسود8
 ؟نامل 7 ددای دینکیزاب ملیف

 حیجرت ادمدوخ نطونم
 رتممل اسام یامنیس طیحم «مهدیم
 . تساحن | طیحم ذارعهبو

۳ 



 یامنیس ود طرف

 یوانادیف . نیتوک كموبتسا

 تان و

 رد

 هداس نانادرگ راک زا یمرج

 سطاخب هک تسا یئاعدا نودبو

 ملیف میمصوراویئ اتسورتشادرب
 دادروخرب ین اوایف تل اصازا,شیاه

 لاس رد هک یثهققو اما , تسا

 دوشم هدهاشمواراک رد ریخا یاه

 یم ناشن شنایب نحل نینچمهو
 هقالعوروش یثهزادنا اتوا هک دهد

 تسدزایزاسملیفهب اردوخ قیاس

 معهوااکیسدریظن دیاش

 تدوبهفرم یانغهب ندیسرزا سپ

 ریو قالخ نایب ویداقتن ادید نآ
 :تساهدادتسد زا اردوخ ششوج

 نان اد رگ راک زا یمرجلاح رهب

 وکتفگ هک تسا یمومصو فل وم

 دناوتیمن هدودحمنیاددوا هرابرد

 واب هک ار یثهفالعوبلطم قح
 شیامن رطاخب , دنک ادا میداد

 . تساهداد

 ۱۵۵لاس كرزب
 همه رد هک

 نیرتالاب اب
 تیقفوه و شورف

 هدوب وربور

 یرورم «ونیفارس» واریخا ملیف
 یهقب اسویگ دن ز زا ارذگ وءهاتوک

 : میدوآیم لمعهب وا یئامنیس

 نبتمأتیس ۱ ۴ ردیمرجو تیپ
 وا . دمآ ایندب «آ ودج» رد ۷۹۳

 یکنسرگ ورقف ابیک دوک یادتبا زا
 تایصوصخنومهرطاخب و دشورب ود
 طیحم هک تسا شییگدن ز هیل وا

 هلو ردشلیفیاهمدآ ووا مایف

 نودب و نسیقف هقبط كيزا لوا
 هد دشبجوم ددمد یئامنیس تایپ رجت نک رمرد یاهملیف رد هرخال یئاهمدآ .دن اهدش لیکشت كنهرف

 نوتسوكج - دروبلب : تکرشاب
 زا كيزوم نسیتوجنمرن : نادرگراک

 و 9 تر

 دنارگ ول لشیم :
 )۳۱۹۵ سیب

 زابدوخ یاهتیمورحم ءمامتاب هک تسا

 ساسحاتل اصا ویک اپ ای ههقراب
 دح هبار یگدنز هب ندیزروقشعو
 .دن رادعمجدوخرد یناوارف

 یاریدوخ یگکدنذناواردوا

 و اههفاکرد شریپددام یتسرپرس

 شییک دوک ,درکیمراک اهناروتسر
 لیکشت رقف ویک روت یلاس دنچ ار
 را دی قااع ار ی فرا
 وکشیپ رنههب وا دیدش هقالعو قشعو

 زا سپ .دیوج تک رش یئایلاتیا
 و دیسد شیوژر اب شالت یتدم
 هکن ]یاب یلودش امذیسهشوپ نه

 دوش یروهشم هشوپ شه دناوتب

 یتدم .دنک هعلاطم تفرک میمصت

 مد یئامنیم تایبرجت نک مدد

 دناوخ سرد یگشیپ رثه تمسقرد

 ام یتمرا یرلو
 لآ هدیاهف رحدن اوتممن یکشیپ رثه

 مهلاسود لصا نیا یود .دشابوا

 سپ,دن اوخسرد ینادرگ راک تمسق

 تسیود ژارتمروک ملیفكي نآ زا
 هدشصدذیش» شف ده گی د .تخاسیرعه

 هدرکن تارج یسک زونهاما دو

 یسملیف نشخاس ار وا هک دو

 بترم وا ظاحل نیمهب . ددامکی
 یزاباركچوک یاهشقن اهمایف رد

 تشون هژوسمایفدنچیاررب .درکیم
 اهتسپ رانس یاس یراکمهابدعب

 اتتشوف وی داتس ملیف ثندچچ یارب



 تسیدانس كمک كيماقم زا هک نیا

 ماقمهب مه دعب و تسیدانس كيهب

 ناتسیسآ ,دیسد نادرگ راک نواعم

 لالخنیا دد و هشنادرگ راک دنچ

 اهملیف ردشییک دن زنا دنک یارب
 را ویت اهدوهدا.پیت .درکیم یزاب
 نامه زا شیداقعنا شیب ابوا
 یاهویرانس یاروزا یتح ادتبا

 اهملیف درد هک یرتکاداک وهیلوا

 تدم .ذشیم ساسحا دادیم هئارا

 وهژوس هدنسیون ناونعب یدایز

 نادرگ راک كمك وروتک | ؛تسی رادس

 رد 7 نیاات .درک داک دون ومو

 دوخملیف نیل وا دش قفوم ۶
 .دنک ین ادرک راک« دهاش » مانبار

 ار هاکآ راکكي یگدن زملیف نیا

 تل احاب !رهژوسنیا وا «دیکیمنایب
 یاربو دوب هتخادرپ یثهناواکناور
 تشاد یتسیلائر یدید هک وا

 و یسهذ نایب نینچ شنیزگ
 .دوبن ماوت تیقفوماب ینورد

 «هتف رتسدزآیناوج» ۱۹۴۷ رد

 یهرج ورنیپ
66۳۳ ۳۱6۲۲۵ 
 «ونیفا رس»مایفنادرگ داک

 دو لاس نامهرد دعبو تخاسار

 ناودعهب «هسنارف هب دارف» ملیف

 دد ..تسج تک ش دوتا كي

 ار «نوناق مانبد ملیف ۸

 ار یمرج ليخترثا نیا .تخاس

 نداد ناشن دد اروا تیقالخ و

 ناتساد : دادیم ناشن تیعقاو
 شات یار ابد و لق
 و شفدهژرطاخب هکدوب یناوج
 و دابععا ددجحم نتخاسدا رقرب

 كيرد ؛نوناق هدفرتسدزا تردق

 هژرابم راپ تموصخو درس طیحم
 .دشکییه

 نتود یراکمه اب نآ زا سپ

 كنه» یویرادس « اهتسیراتسزا

 1۹۵۰ دد

 هکدروآ دوجوب ار «دیما هداج»

 یدید اب «نوناق مانی» ملیف ریظن
 یداقتناو زیگنارثاتو یتاساسحا

 و رقف و لیسیس مدرم یکدنز
 نآ رد هک داد ناشن اراهنآ یراکیب

 و یوق هداعلا قوف ساکسدنچ

 . تشون ار«یروتوم

 .تشاد دوجوكيت امارد
 «دنکیمعافد رهش» ۱۹۵ ۱ رد

 شدوخ هژوس كی یورزا ار
 یمرجدابنیا هک درک ینادرگ راک
 یاهمدآ زاو كچوک طیحمكي زا

 9 رتتکاز رب طیحم كيهب دودحم

 هب و دروآ یوررتشیب یاهمدآ
 وا ششوک .تخادرپ اهنآ زیلانآ

 و بوخ یدودح ات لاورنیا رد

 .دوبشوم
 سید سمهد۱۹۵۲ درد

 یاههلیف ری اسكبسزا ادج «روهمج

 .دوب یهرج
 یمرجرابتعا اب اقو صتشعرفآ

 تعابهک دوب «نا رویتوموکل» ملیف
 ینادرگ راک رب هوالع .دشواترهش

 یبل اجیزاب,شاهن اداتسایویراسو

 وحنب هک دوبیمایف نيا. دادهئارا
 ق یر یکات اه ات
 رد. دادیم ناشناد نا رویت وموکل

 هک تخاسار«یل اشوپدرم»م ۷

 انارویتوموکل » هناخاعسگ نایبنامه

 نتسک اراک هس ملیف نیا.تشاد ار

 كچوک یطیحم ردهک تشاد یلصا

 نسب هرم تومان
 ماست هرخالاب رمثیبیاهلادجزا
 .دننکيهمخس ییدقتیاپردو هدش
 یبوخ هداعلاقوف یاهیزاب زاملیف

 كي» ۱۹۵٩ دد. دوب دادروخرب
 نیرتیوق زایکی «یعنعل هابتما

 بوسحم یمرج یتسیلاثر راثآ
 تم

 و هدروخبی۸» ۱۹۶۳ رد
 ناتساد .دروآ دوجوب ار«هدشاهر

 واست یرتعذ بم هک تسایتاوج
 وااب ددرکیمدورجم دعبو دنکیم
 تقون آ .دریذپيمف وا امادنک جا ودزآ

 ابار«نایاقآ و اهمناخ» 1 ۹۶ ۵رد
 یزیل ان ریو؛نیشومهن وتساگ تک رش

 ِ درک هیهتیسعی رب افوکنا رف و

 یامنیسرد طقو

 ملیف نیمه یارب راکسا هزیاج هدنرب
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 روشرپ ناتساد
 هک یلاحیه و "

 4مهب و-ق

 اد نایچاشامت

 گن

 دهاوخ ریخس
 ۵ رک

 یگنر - پوکسا ینکت
 یناجنول - الاکسا ایلیل - مولبرلک : تکرشاب

 رکناشیوار : زا كيزوم نوسلن فلار : نادرگراک



۴۳ 
 هک دوشممشومآ رف یگداسب

 نیاب؛ هدوبن نادجونیا نادجو

 رگ اشامت منادیمن هک تسا تهج

 دهاوخناشن لمعلاسکع هنوکچ

 مدرتهکآرب ملیفنیآ دیاش . داد

 هدرسفا دیاش. دشاب نیهآیئاوسر

 دننک نکف دیاش. دیایب ظنب درسو

 زوم آ كاي رحت نودچ یزیچ نگ ره

 «ناموفدن كينآ ردنوچهدشن هتخ اس

 یاهلصف و یسدج ندف رحنم .الویه

 هب۰.. من ادیمت نکید, تسه یشایع

 سکسنودب ملیف كينيانم رظن
 یزابقشع یاههنحص راگنا» تسا

 یرادربملیف ادناگدنرپو اهشوم

 یناهج «مرظنیب اقلطم.. مدرکیم

 بسحب مراذگیمو منکیمداجیا

 نیبدود یولجشدوخ نینا اوق

 «رفس»كي لفمنیا. دب اهب نیوکت

 یادتب |هبیرفس. تساروآ ی نارکن

 .امنادجوا دیمهب ناسنا دوجو

 -لاو « رفس» زا هکالاح 3

 یم ادعح دیتفآ نخس یدسسا

 : دشيم4تتفگ مرردسک دیناد

 هدشما-هلا دوبمک داچد ینیلف»

 لمعمب ددخم داوهاب یتایب رج و

 نیاهب عجاد.هریغو هددوآ

 ؟تشاددیاب یثهدیقعهچ تاعیاش

 نسد هناتخبشوخ بینیلف

 زوده .مرادن یماهلا انآرحب چیه

 یکفدد ماهدرک عورشهدشن یزیچ

 «نوکیریت اس»هذادعب هک مشاب یملیف

 راشسهب عورش . دوشیم

 مداودیما و ماهدرک نآ زا نده
 هتخاو

 مدوجوردمملیف هیام هک یئاجنآ ات
 .مهد همادا اهنآ نتخاس تسه

 ردخم دا وم مد :هن کف هوالعپ

 طب كيذا شیب دنشاب رداق

 یناسکپ
 ...دشخبب لیخت یو ری ,دنتسهلیخت

 نآ زا اف امت باغ

 تردق دقاف هک یندهم

 دیدوسب هتفک یذود 8

 مداد هشیمه منکیم ساسحا»

 دعب زونه یزاسیم اد مایف كي

 اب نوکیریتاس نتخاس زا

 ؟دیداداد ساسحا نیا

 كي هشیمه ناسنا - ینیلف

 تسیاکح هشیمه .دزاسیم ار ملیف

 یاهراک مامت.موگیمار ینیلف

 یصعخشیگ دن ذ لقن هبذج شنی رفآ
 یک دنذ»تفگ دوشیمالثم .دن رادار

 هاگ آدوخان حطس رد «نیریش
 دیاش

 معجاردروم راز متسن اوتیم ادعب

 . تشاد یفارگ و یبوتا هبنج

 لفهنیا .مدک ادیپ نآ ردادمدوخب

 هسعفر كشزپناور شیپ هک دوبنیا

 نم هک تساجنیا شقررف اهدت مشاب

 ِك هبزجتار مياملیف ره

 منت

 تواضقوندیدهنتسا ملیف نتخاس

 تسا مهم میارب هچنآ

 رضحمب .نآ هراب رد تور

 و ادج نتسمدوجو زا هک

 دایسبیهاد ًابمراذگیم دش عزتنم

 یلیخ كرم كينيا ِ

 دوجو ذا یتمسقكرم.تسا مارآ

 .دوششوماخ

 .دسیم تسیابیمهک مدوخ

 امشیارب نتخاس مایف 8
 ؟تسایریذپان بانتجا تیل اعف

 میگ دنز همه نیا ب ینیلف

 یمنمتسه زورما هک یروطیا.تسا

 یکدنز ملیف نتخاس نودب مناوت

 مداودیمالاحرهب .دی اش اهدعب .منک

 نتفگ یارب یزیچ رکیدهک یزور

 داک نیا. مشکب تسد مشان هتشادن

 : ميوکيهک اد
 و یرخآ « رکید ملیفكي

 الاح .درک مهاوخن نکید یکیدعب

 دا رقهک مشیدن ایم یملیف هب مراد

 میهاوخیم .مزاسب نامکر باب تسا

 .میزاسبكرتشم ملیف كي
 .تسین یتاغولبتكلک نیااما

 تامگ ربهب تبسن یلماک نیسحت نم

 یادوس كي نم یآ رب امنیس مداد

 تادوجوسء نوچ , تسا نازوس

 اههرهچ . دننکیم منوسفا یناسنا

 تامدقههیهت هرود. دننکیممن وسفا

 ۰ متسرپ یما رملیف

 اهرا هو اهدص مراکقاتا رد

 نزو درمو یگشل یهایس«هشيپ رده

 امل اتیا یاجهمهزاهک مریذپیم ار

 ند دزن هشیدننیااب و دن اهدمآ

 مامت یتسیابنم یثوک هک دنی ایم

 مهدب رییغت ار نانآ یگدنز

 یمن اقیقد یتح نم هظحل نیا رد

 یاهذقن و دشدهاوخ هچلیف مناد

 .دوب دنها وخ اههچ مجایتحا دروم

 یهجوت لباق ذرطب یما نیا اما
 اراه هفایق همه ات دنکیم مکمک

 یئاه سکع دمی .منک زادنارب

 منک اشامت دنهدیم هک ار

 ونادرم نیاب قلمتم هک ی زیچ زا

 ارمدوخ 1

 ذایتمسق .منکيمراشستسانان ز
 و مدزدیم نانآ زا ار ناشتیسخش

 . دریگیملکش مملیفمک مک

 ندوسب زاسهلیف زجهب 6

 هتشاهیرگید هفرح دیتسناوتیم

 0 دیشاب

 زاسملیف منکيمث کف سینیاف

 نیا ۰ مشاسب هدیزگ رب اد نده

 هذات .هدی زگ بارم هک تسامتیس

 رو زرد زوج جیههدابردد مدآ

 یمرکف «صخش, دریکومن مومصت

 یمرکف دربی میمصتدراد دیک

 عقاو ددیل و دنکیم باحعن دیک

 كيطسوت مدوظتمو هدش باخعنا

 هک نآ زا شیپ. تسین هددنک هیهآ

 منک باختنا اد «نوکی ریت اس»نم

 . درک باختناارم وا
 تگ داشم تي رسما نیا 3

 ؟ تسا هاوخل د
 لآ هدیا نوچ چیه - ینیلق

 هکیزور ودرادن دوجویهاوخل دو

 دنمهفب اد عوضوم نیا مدرم
 نز.دوب ددهاوخ ست تخنیشوخ
 دوسجو هاوخلد جوو هاوخلد

 هبنجچيه یارادجاودزا. درادن

 ار یثهلئسمجیهو تسین یهاوخلد

 هک تخومآ دیاب طقف. دنکیمن لح

 . دمآ رادک لئاسماب دوشیمروطچ

 ۰ درادنناکما نیچجیهیکیدروج

 یفنم داتفد كي نیا 6
 ۰۰ تسا



 ۱ هشسنهک

 یریو یمن

 ویرادغارس ٩ اث واسم باد
 ۱ ننکیم تنیتسآ وت بوچنوربهت یابب هگا



 یسدقت - یدافغ نیورپ . تکرشابو
 یدی - اتکیهلادسا - یدن ولا میرم

 ینامرهق سوریس : نادرگ داک
 یدن وین دیعس : دادربملیف


